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This thesis investigates young people's (16-21) preferences in reading through a survey 
including interviews and questionnaires. The groups attitudes towards reading and libraries, 
their reading and library habits, and to what extent eight libraries had bought the preferred 
literature were also examined. 

Some reports from the 80's were used to find the changes. The result shows that youngsters 
read and visit libraries somewhat more frequently. Trivial literature is not as dominant, more 
teenage-books were read. Popular themes are love, history, reality, fantasylsf, and detective 
stories. The books should be exciting or emotional. The way they were told was important - 
something earlier studies did not show. 

Reading was mainly connected with relaxation and the content was essential. The libraries 
were important intermediaries and the majority was happy with the collection. 21% of the 
most popular titles were missing, and only an average of 13-5 books were available of most 
titles. 
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Böcker ska blanka som solar 

och gnistra som tomtebloss. 

Medan vi laser böckerna 
laser böckerna oss 

Kan böcker läsa människor? 
Det kan de förstås! 

Hur skulle de annars veta 

allting om oss? 
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Inledning 

Struntar biblioteken i ungdomskulturen?, är rubriken på Biblioteksbladets tema- 

nummer om ungdomar och unga vuxna som gavs ut under 1995. Här beskrivs några 

olika projekt riktade till ungdomar på ett mindre antal bibliotek, vilka alla inte fallit så 

väl ut (Biblioteksbladet, nr 2 1995). Detta har i sin tur bidragit till två debattinlägg där 

skribenterna b1.a. efterlyser en större lyhördhet hos bibliotekarier gentemot vad yngre 

människor verkligen vill läsa (Jonasson 1995, s 40-41 ; Rabe 1995, s 40). 

Syftet med denna uppsats är att försöka kartlägga vilka ämnesområden i framförallt 

böcker ungdomar föredrar samt att med några konkreta exempel visa vad ungdomar 

väljer att läsa. Intressant i sammanhanget ar också att försöka få kunskap om unga 

människors läs- och biblioteksvanor samt attityder till läsning och bibliotek. I förhåll- 

ande till de erfarenheterna vill jag även undersöka i vilken omfattning folkbiblioteken 

köpt in den litteratur ungdomarna läser. För att belysa ovanstående faktorer ska jag 

främst använda mig av ett empiriskt material insamlat i Stockholm under våren och 

sommaren 1995. 

Innan jag går in på en närmare beskrivning av uppsatsens syfte och frågeställningar ska 

ett avsnitt ägnas åt bakgruiden till dessa. Sedan följer en redogörelse för det material 

som ligger till g m d  för arbetet. I de två följande avsnitten beskrivs metodval respektive 

hur jag gått tillväga vid bearbetningen och analysen av materialet. Sist i kapitlet disku- 

teras för- och nackdelar med metoden. I kapitel 2 går jag igenom den tidigare forskning 

som bedrivits inom området och som jag i foljande kapitel kommer att jämföra mina 

egna resultat med. Utfallet av den empiriska undersökningen presenteras och diskuteras 

i kapitel 3. I kapitel 4 redovisas de slutsatser som arbetet lett fkam till och en över- 

gripande diskussion av arbetet som helhet. Avslutningsvis ges en sammanfattning i 

kapitel 5. 

1.1. Bakgrund 

Jag kommer nu att gå in på den bakgrund mot vilken man kan betrakta uppsatsens syfte. 

Mitt intresse för folkbibliotekens ungdomsverksamhet har framförallt väckts genom de 

föreläsningar och faltstudier jag deltagit i under min utbildning på Bibliotekshögskolan i 

Borås. Genom dessa har jag insett att bibliotekens insatser inte alltid räcker till när det 
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gäller att få ungdomar att besöka biblioteken. Jag undrar om detta verkligen bara beror 

på dagens små resurser vad gäller tid och pengar, eller om det också kan ha att göra med 

en okunnighet bland bibliotekarier om vad ungdomar verkligen vill läsa om. Det senare 

debatteras även, som redan nämnts, i Biblioteksbladets temanummer om ungdomar och 

unga vuxna (Biblioteksbladet 1995, nr 2). 

De studier som tidigare gjorts om ungdomars läsintressen och bokval är i dag något 

föråldrade. B1.a. har Ulla Lundqvist, 1986, gjort en enkätundersökning där elever från 

hela landet, fiån åk 9 och gymnasieskolans alla linjer och grenar, fått komma till tals 

(Lundqvist 198 8). Även Bj öm Lindwall gjorde samma år en liknande undersökning, 

bland elever mellan 13- 19 år i Eskilstuna, där ungdomar b1.a. berättar om sina favorit- 

böcker (Lindwall 1987, s 97-107). I en rapport av Bengt Brodow speglas också vad 

elever från 1983- och 1984-års avgångsklasser i Karlstads högstadie- och gymnasie- 

skolor har for inställning till skönlitteratur (Brodow 1985). Lundqvist och Lindwall har 

dessutom undersökt i vilken omfattning de populäraste romanerna fanns inköpta till de 

bibliotek som var anslutna till Bibliotekstjänsts utlånings- och mediakontrollsystem 

(BUMS), i fortsättningen kallat BUMS, respektive till Eskilstuna stadsbibliotek (Lund- 

qvist 1988, s 12-13, 180; Lindwall 1987, s 101-102). 

Eftersom dessa tre undersökningar i dag är något åldersstigna har jag inför mitt ma- 

gisterarbete valt att göra en liknande studie som Lundqvists, om än i mindre skala, for 

att se om förhållandena förändrats. Dessutom har jag kartlagt en grupp yngre män- 

niskors läs- och biblioteksvanor samt attityder till läsning och bibliotek. Den enkät- och 

intervjuundersökning som detta arbete grundar sig på är gjord i Stockholm under april 

och maj 1995, bland elever fiån åk 9 och åtta olika program i gymnasiet. I augusti 1995 

undersöktes vidare i vilken omfattning åtta folkbibliotek i Stockholm köpt in de böcker 

som omnämnts av fler än en av respondenterna. Jag kommer i uppsatsen att använda 

delar av Lundqvists, Lindwalls och Brodows resultat men aven delar av några andra 

undersökningar över ungdomars läspreferenser och biblioteksanvändning, som jag i 

efterhand funnit intressanta, som underlag för en jämförande studie (Lundqvist 1988; 

Lindwall 1987, s 97-107; Brodow 1985). 

I de rapporter av farskare datum som finns att tillgå har man fiämst fokuserat ungdomar 

i åldrarna 15-24 år (Nordberg & Nylöf 1990; Nordström 199 1). Eftersom medelåldern 

på den grupp ungdomar som ingår i min studie är 17 år och endast 2 av respondenterna 

är i 20-årsåldem har jag bara i undantagsfall hänvisat till dessa rapporter i uppsatsen. Att 

jag tagit med Lindwalls undersökning beror på att den, åldersfördelningen till trots, har 



stora likheter med min egen studie (Lindwall 1987, s 97-107). Jag har dessutom försökt 

lyfta fiam den åldersgrupp som finns representerad i denna, senare undersökning. 

1.2. Syfte och frågestallningar 

I det följande ventileras uppsatsens syfte och de frågestallningar som uppsatsen kretsar 

kring. 

Som redan framgått är syftet med denna magisteruppsats att försöka kartlägga vad ung- 

domar i dag vill läsa om. Jag kommer att inrikta mig på att försöka vaska fiam olika 

intresseområden i framförallt böcker men vill också med några konkreta exempel visa 

vad ungdomar väljer att läsa. Intressant i sammanhanget är också att försöka få kunskap 

om unga m&iskors läs- och biblioteksvanor samt attityder till läsning och bibliotek. I 
förhållande till de erfarenheterna vill jag även undersöka i vilken omfattning åtta folk- 

bibliotek köpt in den litteratur ungdomarna laser. Arbetet bygger på det empiriska 

material och de litteraturstudier som omnämnts under Bakgrund. Ur syftet har följande 

fiågeställningar utkristalliserats: 

- Vad vill ungdomar läsa om? 

- Hur ofta läser de unga? 

- Vad söker och uppskattar ungdomar i böcker? 

- Vilka böcker laser de unga? 

- Hur når ungdomarna f i r n  till sina böcker? 

- Varför är somliga unga inte biblioteksanvändare? 

- Hur motsvarar åtta folkbiblioteks inköp av litteratur de titlar som omnämnts i störst 

utsträckning? 

1.3. Material 

Avsnittet belyser det material som ligger till grund för uppsatsen. 

Utgångspunkten for mitt arbete har varit resultaten av den enkätundersökning och de 10 

intervjuer jag utfört bland elever från sju olika högstadie- och gymnasieskolor i Stock- 

holmsområdet jämte analysen av i vilken omfattning åtta folkbibliotek i Stockholm köpt 

in de böcker som flest ungdomar omnämnt som bra. 



Av de 100 enkäter som utdelades besvarades 72, varav jag fick stryka 6 pga. att de var 

oseriöst iQllda. Det är således 66 enkäter som ligger till grund för arbetet. Ytterst få poj- 

kar har deltagit i enkätundersökningen (25 stycken) och tyvärr var samtliga av de 6 per- 

soner som föll bort pojkar. Frågorna har inte besvarats mangrant, vilket bidragit till 

ytterligare bortfall. Detta redovisas mer ingående i uppsatsen, inför varje delstudie. De 

10 intervjuerna gjordes med 5 ungdomar av vardera könet. Sammanlagt finns alltså 76 

ungdomar representerade i studien, 52 flickor och 24 pojkar. Eftersom jag i inlednings- 

skedet av mitt arbete inte helt ringat in vilka specifika områden jag ville undersöka har 

jag i enkäten och intervjumanualen tagit med frågor som jag i slutskedet beslutat att inte 

behandla. Vilka frågor det är framgår i kapitel 3 där intervju- och enkätmaterialet pre- 

senteras. 

Centralt for arbetet är också de tidigare undersökningar som omnämnts under Bak- 

grund, vilka jag kommer att använda delar av som underlag för en jämförande studie. 

Samtliga undersökningar kommer att presenteras närmare i kapitel 2 och 3 i den ordning 

de omtalas. 

1.4. Metod 

Följande avsnitt belyser de metoder som använts vid insamlingen av materialet. 

Min avsikt var, till en början, att enbart utföra 10 kvalitativa intervjuer med elever från 

åk 9 och några olika program i gymnasiet. När intervjuerna var slutförda insåg jag emel- 

lertid att för att kunna behålla det syfte jag valt behövde jag en större bredd på mitt ma- 

terial. Merparten av de ungdomar som kom att ingå i intervjuundersökningen visade ett 

stort litteraturintresse och konsumerade ett flertal böcker per år. Av den anledningen var 

jag skeptisk till att de skulle vara representativa för en större grupp ungdomar och att 

materialet med viss säkerhet skulle kunna generaliseras, vilket var relevant för utghngs- 

punkten (jfr. Holme & Solvang 1991, s 86-89, 114, 190). Jag delade därför aven ut 100 

enkäter till elever i en högstadieskola, åk 9, och tre olika gymnasieskolor i Stockholms- 

området. För att kunna jämföra resultatet med Lundqvists, till viss del liknande studie, 

har jag använt mig av samma åldersgrupper som i den undersökningen (Lundqvist 1988, 

s 1 1). Valet att förlägga undersökningen till Stockholm beror främst på att det är min 

hemstad. 



Frågorna i den intervjumanual jag haft som utgångspunkt vid intervjutillfallena har jag 

delvis hämtat från två specialarbeten om ungdomars läsvanor (Berggren & Ohlson 1980, 

bil. 9: 1-2; l oh ans sin & Ladenvall 1976, bil. 1-6). Några av de huvudfrågor som legat 

till grund för Lundqvists respektive Lindwalls undersökningar finns även represen- 

terade i min studie (Lundqvist 1988, s 11-12; Lindwall 1987, s 99-104; Bil. 1). I enkät- 

formuläret har jag valt att ta med endast ett urval av frågorna i intervjumanualen. Dels 

insåg jag efter de 10 intervjuerna att alla frågor inte var relevanta för min undersökning, 

dels var jag också tvungen att begränsa fiågeantalet for att inte enkaten skulle bli alltför 

betungande att besvara (jfr. Holme & Solvang 1991, s 177-178). För att anpassa frå- 

gorna till en enkätundersökning har de dessutom omarbetats, och är därmed inte ident- 

iska med frågorna i intervjumanualen. Efter att ha utprovat frågorna på en person i min 

närhet omformulerades de ytterligare något (jfr. Hartman 1993, s 3 1-32). Merparten av 

frågorna i enkaten är kvantitativa till sin karaktär med ett varierande antal låsta svars- 

alternativ. För att ge utrymme for så uttömmande svar som möjligt har de flesta fragor 

aven ett öppet svarsalternativ. Några frågor är dessutom av sådan art att de är nöd- 

vändiga att hållas helt öppna (jfr. Holme & Solvang 1991, s 179; Bil. 2). 

De 8 elever från gymnasiet som jag intervjuade valde jag till viss del ut godtyckligt. Ur- 

valskriteriet var att eleverna skulle läsa några böcker per år, och efter ett par intervjuer 

var jag också tvungen att välja bort de elever som läste samma program som de jag 

redan intervjuat. Jag valde att intervjua 4 elever av vardera könet och försökte också f3 

en viss spridning i ålder. Jag var under några dagar stationerad i skolans bibliotek re- 
spektive kafeteria, under sådana tider då många elever hade håltimme, och gick runt och 

frågade ungdomar på måfå om han eller hon ville ställa upp på en intervju. Jag berättade 

om syftet med intervjun och hur lång tid den skulle ta. Intervjuerna gjordes sedan i 

bibliotekets tysta läsrum, som jag också hade möjlighet att låsa. Varje intervju tog ca 

25-30 minuter och spelades in på band, vilket inte verkade störa någon av respondent- 

erna. De 2 elever (1 flicka och 1 pojke) som jag intervjuade i en nionde klass valdes 

däremot ut av läraren, efter att han fått ta del av mina urvalskriterier. Dessa intervjuer 

gjordes i ett avskilt rum, intill klassrummet. 

Enkäterna lämnades ut till.svensklärare i de skolor, som jag i stort sett valt ut på måfå. 

Det medvetna val som gjordes i sammanhanget, var att enkäterna skulle spridas bland 

gymnasieelever på både teoretiska och praktiska linjer samt att elevernas ålder skulle 

variera något. Jag kommer att redogöra for vilka skolor jag valt ut och vilka olika pro- 

gram de ungdomar som deltagit i undersökningen studerar längre fram i uppsatsen, i an- 

slutning till redovisningen av resultaten. Jag bad de olika svensklärarna att berätta om 



syftet med undersökningen innan enkaten delades ut. Tyvärr påpekade jag inte att svars- 

alternativen skulle placeras i nummerordning om flera alternativ passade, vilket gjorde 

att de flesta elever inte noterade detta (Bil. 2). I två av klasserna har eleverna inte fått 

tillfalle att filla i enkaterna under lektionen, vilket lett till ett betydande bortfall. Det 

minimala antal pojkar som deltagit i enkätundersökningen tyder på att eleverna i de 

övriga klasserna inte heller hundraprocentigt tagit del av enkaterna. 

Till min undersökning har jag därefter kopplat resultatet av analysen; i vilken om- 

fattning åtta folkbibliotek i Stockholm köpt in de böcker som flest respondenter om- 

nämnt som bra samt den litteratur jag redogjort for under Bakgrund. De tidigare under- 

sökningsresultaten används som underlag for en jämförande studie, dels for att ge 

perspektiv på det empiriska utfallet och dels för att försöka lokalisera intressanta 

faktorer (jfr. Holme & Solvang 1991, s 326). 

1.5. Materialbearbetning och analys 

I det följande lämnas en redovisning av hur materialet bearbetats och analyserats. 

Stora delar av enkät- och intervjumaterialet har jag bearbetat och analyserat kvantitativt -. 
med hjälp av ett statistikprogram. De låsta svarsalternativen kunde i efterhand kodas, 

vilket underlättade detta förfaringssätt. Intervjuerna skrevs ut mer summariskt. Delar av 

intervjumaterialet och de öppna svarsalternativen har jag sedan i efterhand organiserat 

och strukturerat for att kunna överföra informationen till en dator. Svaren på enkätens 

helt öppna frågor respektive på de frågor i intervjumanualen som var analoga med dessa 

har manuellt bearbetats fråga för fråga, indelats i olika kategorier och kvantifierats (jfr. 

ibid., s 94, 1 17-1 18, 179, 199-202). Intervjumanualen och enkäten delades redan från 

början in i block av frågor (se Bil. 1-2). Inom dessa block har jag sedan valt att bearbeta 

och analysera vissa frågor ihop. Detta beskrivs mer detaljerat i kapitlet där resultatet 

redovisas. 

Inom ramen för fördelningsanalys har det bearbetade materialet sedan åskådliggjorts 

grafiskt genom stolpdiagram och enkla frekvenstabeller. Genom detta tillvägagångssätt 

har olika tendenser gått att finna i materialet. På samma sätt har inköpsstatistiken, häm- 

tad från de åtta folkbiblioteken i Stockholm, liksom Lundqvists insamlade inköps- 

statistik, hämtad från de 88 BUMS-anslutna biblioteken, visualiserats genom tvåvägs- 



tabeller och därefter utmönstrats (jfr. Holme & Solvang 1991, s 205-209; Hartman 

1993, s 99-105; Lundqvist 1988, s 12-13, 180). 

Jag har främst försökt inta ett kvantitativt förhållningssätt till materialet genom att se till 

bredden och belysa gemensamma drag så överskådligt och utförligt som möjligt. Enkat- 

svaren från de öppna frågorna och materialet från intervjuerna, liksom aven de äldre 

kvalitativa studierna har emellertid gjort det möjligt att beskriva vissa förhållanden mer 

nyanserat. Spontana uttryck har också återgivits genom citat och indirekta anföranden 

för att belysa eller förklara representativa uttalanden. 

Jag vill slutligen i detta avsnitt påpeka att de olika kategoriindelningar som förekommer 

i uppsatsen inte alltid ar uttömmande. Gränserna mellan vissa aspekter kan dessutom 

ibland vara mycket flytande. 

l .6. Metoddiskussion 

Avsnittet tar upp för- och nackdelar med metodvalet. 

Att inleda undersökningen med ett antal kvalitativa intervjuer bidrog till en ökad för- 

förståelse. Undersökningssituationen hade stora likheter med ett vanligt samtal, vilket 

skapade närhet till respondenterna och utrymme för både säregna och unika yttranden. 

Metoden var å andra sidan mycket krävande. Dels blev jag tvungen att på egen hand 

söka upp intresserade personer, vilket också var tidsödande, dels måste det insamlade 

materialet i efterhand struktureras och bearbetas, vilket var både en arbetsam och tids- 

krävande process (jfr. Holme & Solvang 199 1, s 94, 10 1, 1 15, 1 19). Eftersom jag anser 

att en utförligare beskrivning av intervjuerna inte skulle ha tillfört arbetet något ytterlig- 

are har jag i stort sett behandlat enkät- och intervjumaterialet på samma satt. 

Att samla in information via en kvantitativ enkätundersökning gör att man med en viss 

säkerhet kan säga något om gruppen urvalet gäller, vilket var relevant för att belysa 

frågeställningarna. Enkätens låsta svarsalternativ gjorde att informationen i efterhand 

kunde kodas och överföras till en dator på ett smidigt satt. De öppna svarsaltemativen 

och frågorna gav, på samma sätt som intervjumaterialet, en större närhet och djupare 

förståelse men krävde också ett mer omfattande efterarbete. Genom en enkatunder- 

sökning ar man dessutom mycket beroende av undersökningspersonemas välvilja. Detta 

ställer i sin tur stora krav på själva utformandet av formuläret. Ett annat dilemma är att 
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låsta svarsaltemativ alltid medverkar till en hög grad av styrning (jfr. ibid, s 86-89, 177- 

1 80,20 1-202). 

Genom att använda sig av en kombinerad kvalitativlkvantitativ metod kan de båda an- 

greppssätten stödja varandra. I denna undersökning kan de inledande intervjuerna i viss 

mån liknas vid en förundersökning. Intervjuerna medverkade till en ökad förståelse sam- 

tidigt som jag utifrån dessa också kunde stryka och omformulera ett stort antal fi-ågor. 

Metoden lade dessutom grund for en mer fullständig uppfattning om vissa förhållanden 

då många av respondenterna var vältaliga och generöst delade med sig av egna tankar 

och reflektioner. Det kvantitativa angreppssattet möjliggjorde i sin tur en viss generali- 

sering av materialet (jfr. ibid, s 89,94, 114). 

En visualisering av resultatet i diagram- och tabellform underlättade arbetet med att ur- 

skilja könsspecifika beteenden respektive likheter och skillnader från tidigare studier. 

Informationen blev överskådlig och resultatet kunde dessutom presenteras på ett eko- 

nomiskt sätt (jfr. Hartman 1993, s 99; Backman 1985, s 34). 



Tidigare forskning 

Kapitlet kommer i huvudsak att behandla de tre undersökningar som tidigare omnämnts 

i inledningen över ungdomars läspreferenser och biblioteksanvändning, dvs. Lundqvists, 

Lindwalls och Brodows rapporter, som jag främst studerat inför den empiriska under- 

sökningen (Lundqvist 1988; Lindwall 1987, s 97-1 07; Brodow 1985). Jag kommer 

emellertid också att ta upp delar av några andra studier som jag funnit intressanta inom 

nämnda områden. Kapitlet har indelats i sju avsnitt som i princip följer uppläggningen 

av resultatredovisningen i kapitel 3. Ett av dessa sju avsnitt belyser också bibliotekens 

inköp av de böcker ungdomarna favoriserat i två av undersökningarna. Det inledande 

avsnittet behandlar Lundqvists, Lindwalls och Brodows tillvägagångssätt, syften och 

urvalsgrupper som jag valt att särskilja från övrig forskning då de, om man ser till 

urvalsgruppen, har störst släktskap med min egen studie (Lundqvist 1988, s 1 1-1 3; 

Lindwall 1987, s 97-100; Brodow 1985, s 3-5). 

2.1. Lundqvists, Lindwalls och Brodows undersökningar 

utmärkande för dessa tre undersökningsresultat är att ungdomarna till största delen hade 

anglosaxiska bestsellerromaner som favoritlasning. Resultaten pekar också på ett över- 

raskande stort lasintresse hos de åldersgrupper som fanns representerade. Ett annat ge- 

mensamt drag är det fåtal barn- och ungdomsböcker som omnämndes. Vid insamlingen 

av materialet använde sig samtliga forskare av enkäter som distribuerades, med hjälp av 

svensklärare, i några av landets skolor (Lundqvist 1988, s 1 1-1 3; Lindwall 1987, s 99, 

101-104, 107; Brodow 1985, s 4-5,70-75,86). 

Varken Ulla Lundqvists eller Björn Lindwalls lasvaneundersökningar hade något veten- 

skapligt syfte (Lundqvist 1988, s 11; Lindwall 1987, s 99). Lundqvist ville, i egenskap 

av svensklärare, filosofie doktor i litteraturvetenskap och författare, försöka lära känna 

de unga genom deras bokval. Dessutom ville hon få fram en "tio-i-topplista" for eget 

bruk. Undersökningen resulterade i boken Bland grottbjörnar, törnfåglar och monster, 

en analys av ungdomars läsning, som utöver själva utfallet belyser de populärlitterära 

titlar de unga favoriserat. 500 elever från åk 9 och gymnasieskolans alla linjer och 

grenar deltog i undersökningen som genomfördes 1986 (Lundqvist 1988). 

Lindwalls syfte med undersökningen var att i anslutning till ett av Sveriges Allmänna 

Biblioteksforenings forseminarium, 1986, presentera några aktuella siffror och mönster 
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om ungdomars las- och filmintressen. Han arbetar som PR-bibliotekarie i Eskilstuna, 

där undersökningen också genomfördes bland ca 900 elever i åldrarna 13- 19 år. Fler 

pojkar än flickor deltog, vilket, enligt Lindwall, antas ha fkgat resultatet (Lindwall 

1987, s 97-100). I den mån det är möjligt kommer jag vid presentationen av Lindwalls 

resultat att inrikta mig på att lyfta fram de åldersgrupper som finns representerade i min 

egen empiriska undersökning. 

Bengt Brodow är lektor vid Högskolan i Karlstad och gjorde under åren 1983-1984 två 

omfattande undersökningar som belyser elevers attityder till litteraturläsningen i skolan. 

Målgruppen var avslutningsklasserna i Karlstads kommun, åk 9 i grundskolan och åk 22 

och 3 i gymnasieskolan. 1.209 elever besvarade den första enkätens öppna svars- 

alternativ. Syftet med det andra formuläret var att pröva hur vitt omfattande vissa av de 

påståenden var som eleverna framfört. Den senare enkäten hade, i motsats till den första, 

låsta svarsalternativ och delades ut till 100 elever i varje avslutningsklass. Jag kommer 

här endast att redogöra for de delar av studien som har direkt anknytning till mitt eget 

resultat. Även svensklärare har fått komma till tals i denna undersökning, vilkas syn- 

punkter jag emellertid inte kommer att beröra (Brodow 1985, s 3-5). 

2.2. Laspreferenser 

I följande avsnitt tar jag, under fem delrubriker, upp den tidigare forskningens syn på 

ungdomars läsintressen. Avsnittet inleds med en beskrivning av vilka medier som, en- 

ligt dessa rapporter, attraherat ungdomen. Därefter följer två kortare partier som belyser 

litteraturintressets utbredning och läsfrekvens. Avslutningsvis redovisas de genrer och 

olika typer av innehåll i böcker, tidskrifter och dagstidningar som tilldragit sig störst 

uppmärksamhet. Allra sist presenteras de olika kriterier ungdomar framhavt på "en bra 

bok". 

2.2.1. Olika lasmedier 

Vilka medier som främst intresserar ungdomar har Gunnel Byström tittat närmare på. 

Hennes specialarbete från 1986 behandlar ca 120 elevers las- och biblioteksvanor i 9:an. 

Här framkommer att ungdomarna föredrog berättelseböcker (74%), vilket kan jämställas 

med romaner, framför faktaböcker (1 5%) och tecknade serier (1 1%). Skönlitteraturen 

dominerade bagge könens val. Den enda markanta skillnaden mellan könen var att poj- 



karnas intresse för facklitteratur var dubbelt så stort som flickornas. 20% av pojkarna 

angav att de läste facklitteratur mot bara 10% av flickorna. Att tecknade serier inte val- 

des i större utsträckning kan verka förvånande och uppsatsförfattaren antyder en miss- 

tanke om att svaren anpassats (Byström 1986, s 3-5, 17). 

Beträffande lyrikläsning kommer många varierande åsikter och synpunkter fram i Bro- 

dows studie. Påfallande många tycktes dock få ut något av de dikter de läste men det 

framgår också att de unga inte fann det speciellt stimulerande att analysera lyrik, åt- 

minstone inte i skolan (Brodow 1985, s 220-233). I ett specialarbete från 1986 har. 

Majli Karlsson, utifrån 17 intervjuer med gymnasieungdomar, kommit fram till att dikt- 

läsning är ganska könsbundet, vilket också framgår av Brodows resultat. Flickorna var 

i de flesta fall positivt inställda medan pojkarnas intresse av genren visade sig vara be- 

tydligt svagare (Karlsson 1986, s 3,28; Brodow 1985, s 227). 

Inför sin doktorsavhandling gjorde Carina Spenke, 1976, en omfattande enkätunder- 

sökning om läsning och litteratur i skolan och på fiitiden bland ca 400 gymnasister i 

Göteborg. Den metod som användes är starkt förankrad i det internationella projektet 

International Project for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Spenke har 

indelat eleverna i fyra populationer - efter årskurs och efter hur många år de tagit del av 

svenskundervisningen i gymnasiet. Jag har inför presentationen av hennes delresultat i 

samtliga fall summerat de olika populationernas värden. Spenkes resultat av elevernas * 

inställning till poesi skiljer sig markant från Brodows och Karlssons och pekar på ett 

generellt ointresse (Spenke 1982, s 14,27-29,79, 174,232-233; Brodow 1985, s 

220-233; Karlsson 1986, s 28). 

2.2.2. Lasintressets omfattning 

Att ungdomarna nöjesläste i förvånansvärd hög utsträckning konstaterar flera av for- 

skarna (t.ex. Lindwall 1987, s 107; Karlsson 1986, s 28-29; Brodow 1985, s 86). 

Brodow framhåller att kabel-TV och video trots allt inte tycks ha ersatt boken som för- 

medlare av upplevelser (ibid, s 86). 

En helt annan bild ger Spenkes analys av gymnasisternas läsintressen. Samman- 

fattningsvis kan man av denna breda och omfattande studie utläsa klart negativa värden 

beträffande intresset för litteratur (Spenke 1982, s 65-77). Likartade slutsatser kan dras 

av Byströms studie. Endast 7% av de unga valde att i första hand läsa böcker på sin fri- 
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tid, vilket tyder på ett ganska lågmält litteraturintresse. Ungdomarna umgicks hellre med 

kamrater (33%), lyssnade på musik (24%) eller idrottade (1 5%) (Byström 1986, s 13). 

I Mediebarometern från 199 1 framgår att boklasning hamnade forst på sjatte plats när 

125 stycken 15-1 9-åringars medievanor analyserades. Television, radio, morgon- 

tidningar, kassett och grammofon prioriterades i nämnd ordning (Nordström 1991, s 26, 

30). Byström konstaterar att läsintresset var dubbelt så stort bland flickorna som bland 

pojkarna (Byström 1986, s 13-14). Att flickor laser mer än pojkar framgår också av 

Mediebarometern och Spenkes studie (Nordström 1991, s 26; Spenke 1982, s 66,76). 

2.2.3. Lasfrekvens 

Byströms undersökning visar hur ofta 16-åringarna läste böcker på sin fritid. Att man 

läste ett par gånger om året angavs mest frekvent (24%). Sedan var det ungef& lika 

brukligt att man läste böcker från varje dag till ett par gånger i månaden (1 6%-19%). 

4% angav att de aldrig läste (Byström 1986, s 13-14). 

I ett specialarbete från 1985 med sammanlagt 22 stycken kvalitativa intervjuer med 16- 

åringar i Göteborg, fick 9 stycken frågan om hur ofta de läste en bok på fritiden. Sarnt- 

liga läste med en variation från en bok i månaden till mellan tre och fyra böcker i 

veckan (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 1-3,6-7). 

De flesta som inte läste menade att de inte hade tid, eftersom många timmar av fritiden 

måste ägnas åt läxläsning (ibid, s 7; Byström 1986, s 15). En hög andel ungdomar i 

Byströms undersökning svarade aven att de inte hittade några bra böcker att läsa. Det 

framgår också av hennes resultat att flickorna läste böcker i större utsträckning än poj- 

karna (ibid, s 13- 15). 

2.2.4. Vad man föredrar att läsa om och uppskattar i olika läsmedier 

Av be ströms enkätundersökning, med låsta svarsalternativ, framgår vilken typ av 

berattelseböcker ungdomarna föredrog. Placeras de efter frekvens blir fördelningen 

följande: 

1. Äventyrsböcker (33%) 

2. Deckarelthrillers (25%) 

4. Historiska berättelser (12%) 

5. Science ficfion/fantasy (7%) 

3. Kärleksberattelser (1 7%) 6. Vardagsberattelser (6%) (ibid, s 18). 



Uppdelningen bygger på Yngve Lindungs genreindelning i Folkbiblioteksutredningens 

rapport, Skönlitteratur på bibliotek (Lindung [1983], s 24-27). Om man jämför vilka 

genrer pojkarna respektive flickorna favoriserade märks ett könsrollsmönster. Pojkarna 

har främst valt äventyrsberättelser och deckarelthrillers medan flickorna tyckte bäst om 

äventyrs- och kärleksberattelser. Även historiska romaner och science fictiodfantasy 

angavs i högre grad av pojkarna än flickorna (Byström 1986, s 18). Av de 9 tillfrågade i 

Edgrens m.fl. undersökning valde pojkarna att främst läsa deckare, krigsböcker, science 

fiction och thrillers medan flickorna föredrog äventyrsböcker, deckare och historiska ro- 

maner. De som läste facklitteratur läste datalitteratur och böcker om djur och motorer 

(Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 6-7, 19). Lindwall har kommit fram till att 

flickornas bokval varierade mer än pojkarnas, som framst valde böcker med inriktning 

mot våld och action (Lindwall 1987, s 107). 

I en av sina delstudier belyser Spenke gymnasisternas inställning till 17 olika typer av 

innehåll i böcker och tidskriftsartiklar samt till 9 olika typer av innehåll i dagstidningar. 

Hon påpekar dock att resultatet inte säger något om vad ungdomarna faktiskt läste utan 

vad de föredrog att läsa. 12 av de 17 olika typer av innehåll i böcker och tidskrifts- 

artiklar som eleverna "ofta" tyckte om att läsa, placerade sig i följande rangordning, med 

kärleksnoveller och "kändisar" från musik och film på delad elfte plats: 

1. Sport 8. Resor och upptäckter 

2. Aktuella händelser 9. Science fiction 

3. Roliga historier 10. Politik och ekonomi 

4. Mysterier och detektivhistorier 1 1. Kärleksnoveller 

5. Äventyr 1 1. "Kändisar" från musik och film 

6. Naturvetenskaplteknik (Spenke 1982, s 79-80,232-233). 

7. Myter och legender 

De olika typer av innehåll i dagstidningar som eleverna "vanligtvis" läste placerade sig 

enligt följande: 

1. Nyheter 6 .  Musik- och konstrecensioner 

2. Serier, kåserier och roliga historier 7. Artiklar om hemmet (mat- 

3. Sport lagning, kläder, inredning) 

4. Recensioner av film, teater och 8. Bokrecensioner 

TV 9. Ledarsidorna (ibid, s 80,234). 

5. Vetenskapliga artiklar 



I en undersökning från 1983-1985 bland 48 unga i åldrarna 17-22 år kan man finna att i 

dagstidningar var det nyheterna och de tecknade serierna som främst uppskattades av 

ungdomslasarna. Andra teman som prioriterades var kultur - musik, böcker, film, teater 

mm. -, sport och sociala fragor. Traditionella könsmönster kunde urskiljas vid valet av 

olika intresseområden. Flickorna läste i högre grad än pojkarna om framförallt kläder, 

sociala frågor och familj och samlevnad, men aven om kultur. Pojkarna, å andra sidan, 

visade främst ett större intresse än flickorna for teknik och motorer, men också for 

politik (Hansson 1988, s 29,32,38-40). 

2.2.5. Kriterier på "en bra bok" 

Karlsson har undersökt vilka kriterier som framhålls för att en bok skall betecknas som 

"bra". "Spänning" ansågs vara det viktigaste kriteriet men aven egenskaper som "en bra 

handling", att en bok skall "kännas äkta och sann" och att "det som beskrivs skall kunna 

ha hänt i verkligheten" firunhavdes. Ett fåtal nämnde "ett bra språk" som en viktig faktor 

eller att boken skulle handla om "romantik" (Karlsson 1986, s 29). 

Att en bok skulle vara "spännande" och att man "ska få tänka själv" angav de 9 16- 

åringarna i Edgrens m.fl. studie som viktiga kriterier. De ville dessutom att en bok 

skulle vara "innehållsrik och gärna behandla "kärlek och känslor" men påpekade också 

att "en bra bok" inte behöver "sluta lyckligt" (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 6). 

Även Brodow kommer fiam till att "spänning" prioriterades högst, i alla fall bland pojk- 

arna, och kommenterar detta, lite humoristiskt, med att "det ar ju inte någon särskilt 

spännande slutsats!" (Brodow 1985, s 69, 110-1 11). 

2.3. Litteraturens funktion och varde 

Jag kommer i avsnittet som följer att redogöra for skönlitteraturens betydelse for de 

unga enligt två av undersökningarna. 

Om man får ut någonting av att läsa, och i så fall vad, har främst Brodow behandlat. En 

av hans frågeformuleringar i den första elevenkaten löd: "Är det viktigt att läsa skön- 

litteratur? Lär man sig något av det? I så fall vad och genom vilka böcker? Ge exempel 

på böcker som hjälpt dig på något satt eller gett dig fina upplevelser." De flesta svarade 

ja på frågan, aven om man av svaren, som Brodow påpekar, kan utläsa att många elever 



inte tidigare funderat över nyttoaspekten på skönlitteratur. De argument som framfördes 

har sorterats in under fem huvudkategorier. EAer analysen av elevernas svar placerade 

sig kategorierna i följande frekvensordning: 

1. Språklig utveckling 4. Avkoppling 

2. Kunskaper om tid, rum och samhälle 5. Fantasiutveckling (ibid, s 123-133). 

3. Inlevelse - Självkännedom - 
Känsloutveckling 

Den andra elevenkäten bekräftade någorlunda att språkutveckling var den viktigaste 

inledningen till att man läste skönlitteratur. Under "språklig utveckling" hamnar vär- 

deringar som t.ex. att man "får ett större ordförråd" eller att man "ökar sin läshastighetn. 

Med "kunskaper om tid, rum och samhälle" menar Brodow b1.a. "historiska kunskaper" 

eller "hur människor i olika yrken och sociala grupper lever och tänker". Till "inlevelse, 

självkännedom och känsloutveckling" hör "inlevelse i andra människors livssituation 

och sätt att tänka, känna och uppleva", vilket i sin tur ger självkännedom. Under "av- 

koppling" placerar han argument som att läsa för att det är underhållande eller "for att 

komma bort från verkligheten ett tag". "Fantasiutveckling", slutligen, är med andra ord 

att läsa for att stimulera och utveckla sin fantasi (ibid). 

Brodow visar också med några citat exempel på böcker som gett starka läsupplevelser 

eller som ungdomarna lärt sig något av. Citaten tyder på att de unga berörts och tycker 

sig haft nytta av att läsa både ungdomsböcker, klassiker, kiosklitteratur, populärlitteratur 

och annan vuxenlitteraw (ibid, s 123-1 39). 

Endast en av de 9 16-åringarna i Edgrens m.fl. undersökning svarade att han läste "för 

att lära sig" något. De övriga menade att man nöjesläste för att "fördriva tiden", koppla 

av och för att det var "spämande" (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 7). 

2.4. Omtyckta böcker och författare 

I detta avsnitt behandlar jag forst vilka skönlitterära författare och titlar som var popu- 

lärast i de olika undersökningarna och sedan en av forskarnas försök till en kategori- 

sering av de olika titlarna. Avslutningsvis återges två av forskarnas tankar kring ung- 

domarnas val av litteratur. 



Av Lundqvists och Lindwalls omfattande undersökningar över favoritböcker kan man 

finna att populärlitteraturen starkt dominerade de ungas bokval. Auel, King, MacLean, 

McCullough och Sandemo var några av de författare som toppade listoma över favorit- 

läsning (Lundqvist 1988, s 12-13; Lindwall 1987, s 101 -104). Brodows och Byströms 

resultat leder fram till samma slutsatser, även om man här kan finna ett mer varierande 

bokurval (Brodow 1985, s 70-75,86; Byström 1986, s 22, bil. 3). Populärlitteraturen 

innefattar historiska skildringar, släktkrönikor, kärleksromaner, ockulta skräckböcker 

och spionthrillers (Lundqvist 1988, s 7-8). 

De könsskillnader som uppenbarades i Lindwalls studie över de mest lästa författarna 

var att flickorna till största delen läste romaner av författarna Auel, Sandemo, Sheldon 

och Gripe samt hästböcker av opreciserade författare. De populäraste författarna bland 

pojkarna var King, MacLean, Tolkien, Morell och Christie. Lindwall gör en anmärkning 

om att deckarförfattaren Agatha Christie fanns representerad i pojkarnas val, men att de 

flesta övriga författarna skriver actionberattelser (Lindwall 1987, s 102). Gripe lästes 

också främst av flickorna i Edgrens m.fl. studie (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, 

s 6). I Byströms studie segrade Auel och McCullough i kampen om popularitet för 

flickornas del. Tolkien och MacLeans böcker var klara favoriter i pojkarnas val (By- 

ström 1986, s 22). Lundqvist noterar, i likhet med Lindwall, att McCullough lästes i 

högre grad av flickorna och att Forsyth var en populärare författare bland pojkarna. Av 

hennes resultat framgår dock att Auel och King var populära författarnamn hos bägge 

könen (Lundqvist 1988, s 13; Lindwall 1987, s 102). Av de 9 intervjuerna från 1985 kan 

man utläsa att flickorna omnämnde fler barn- och ungdomsboksförfattare än vuxenboks- 

författare som "bra" (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 6). 

Tolkien fantastiska världar varderades högt också i Brodows undersökning (Brodow 

1985, s 52. 63-64, 74, 135-137). En stor spännvidd kunde märkas i elevernas val av 

litteratur. Man läste allt ifrån trivial kiosklitteratur till mer kvalificerad vuxenlitteratur 

(ibid, s 70-75; Byström 1986, s 18, bil. 3; Lundqvist 1988, s 13). I .Brodows under- 

sökning nämndes t.ex. aven verk av Dostojevskij, Márquez, Golding, Hesse, Singer, 

Solsjenitzyn m.fl. Av denna studie framgår också att ungdomarna tyckte det var viktigt 

att läsa berömda böcker som de stora klassikerna. Brodow påpekar dock att detta inte 

säger så mycket, då det inte framgår vad ungdomarna lägger in i begreppet klassiker 

(Brodow 1985, s 70-75,123-139, 173-174). Intressant i sammanhanget ar också att 

samma elev kunde ha både en populärförfattare som Judith Krantz och en mer erkänd 

författare som Honor6 Balzac bland favoriterna (Lundqvist 1988, s 13). 



Vuxenlitteraturen dominerade och endast ett fåtal barn- och ungdomsböcker om- 

nämndes i de flesta av dessa resultatredovisningar. Nonna Kleins Sunshine var den enda 

ungdomsromanen som närmade sig en topplacering i Lundqvists resultat. Maria Gripe 

placerade sig bäst bland de svenska författarna i både hennes och Lindwalls undersök- 

ningar. Gripe nämndes också frekvent i Byströms och Edgren m.fl. studier (ibid, s 13; 

Lindwall 1987, s 101-103; Brodow 1985, s 70-75, 109-1 11; Byström 1986, s 17, bil. 3; 

Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 6) .  Anmarkningsvärt är att i en av Byströms 

delstudier framgår det att läsning av vuxen- och ungdomslitteratur fördelade sig relativt 

jämnt. En kvantifiering av de titlar som omnämndes som favoriter resulterade dock i 

Övervägande vuxenromaner (Byström 1986, s 17, bil. 3). 

Brodow har kategoriserat de titlar som framkom i undersökningarna genom att använda 

sig av Catarina Stenbergs modell for kodning av skönlitteratur efter kvalitetsaspekter, 

vilken presenteras i Folkbiblioteksutredningens rapport Skönlitteratur på bibliotek. 

Stenberg har valt följande kategorigrupper: 

A smal Böcker av litterärt värde med liten läskrets. 

A bred Böcker med litterärt värde med stor eller mycket stor läskrets. 

B allmän Böcker av underhållningskaraktär med god eller tillfredsställande 
kvalitet (utom spänningsfiction). Bygderomaner. Viss typ av so- 

ciala romaner med enkel stil. Enklare lyrik. 

B spänning Olika typer av spänningsfiction - deckare, thrillers, krigs- och 

äventyrsböcker. Science fiction placeras här. 

C Böcker av underhållningskaraktar av dålig kvalitet inklusive en 
del romantiserande trivialromaner (Stenberg [1983], s 97-98). 

Som särskilda kategorier tar Brodow även upp facklitteratur samt barn- och ungdoms- 

litteratur och raknar in kiosklitteraturen i kategori C. De titlar som framkommit i den 

första undersökningen och som han tror sig kvalitetsmässigt kunna koda, jämför han se- 

dan med Stenbergs resultat av folkbibliotekens totala utlåning under perioden juli 1977- 

juni 1979 (ibid, s 120). Slutsatserna blir att eleverna i åk 9 konsumerade mycket mindre 

smal kvalitetslitteratur samt "dåliga" underhållningsromaner än den stora gruppen lån- 

tagare. Ungdomarna läste något mindre spänningslitteratur, mycket mindre allmän 

underhållningslitteratur men betydligt mer bred kvalitetslitteratur än den stora låntagar- 

gruppen. Den breda kvalitetslitteraturen hörde också till den populäraste kategorien 

bland elever i åk 22 och 3. I åk 3 placerade sig den smala skönlitteraturen på andra plats 

medan den inte alls fanns representerad i åk 22:s bokval. Mellan 1%-6% i de tre olika . 

årskullarna angav också facklitteratur bland de böcker som betytt något för dem. 4%- 



15% hade valt litteratur av barn- och ungdomsförfattare. Brodow påpekar dock att vad 

människor lånar och vilken bok som uppges ha varit särskilt värdefull inte är helt jäm- 

förbara företeelser. Resultatet av den andra undersökningen är inte, enligt Brodow, lika 

tillförlitligt och representativt då underlaget varit mindre (Brodow 1985, s 107-1 1 1). Jag 

har därför valt att inte redogöra för dessa siffror. 

Under den här rubriken vill jag aven fora in Lundqvists och Brodows synpunkter på las- 

ning av populärlitteratur. Lundqvists sammanfattning och slutsatser av läsvaneunder- 

sökningen och analysen av romanerna är, i motsats till vad många lärare påstår, att 

ytterst få ungdomar har lassvårigheter. Språket i dessa populärromaner är ofta avancerat 

liksom att de till omfånget oftast är tjocka. Hon hävdar att "det går att intressera alla 

barn och ungdomar för berättelser av olika slag och att leda dem till böckernas värld" 

men att man måste utgå från vad de unga själva valjer att läsa (Lundqvist 1988, s 187). 

Hon påstår vidare att det finns sämre böcker att sätta i ungdomarnas händer än Auels 

och McCulloughs romaner och syftar på viss seriös ungdomslitteratur, som ej anges 

med titlar, "av det hafsiga, tillrättalagda och ytliga slaget" (ibid). 

Vid bedömningen av populärlitteraturen säger Lundqvist att hon använder sig mer av 

pedagogiska kriterier an estetiska, aven om hon inte negligerar de litterära dragen. Hon 

påpekar emellertid att de pedagogiska och estetiska värderingskriterierna oftast sam- 

manfaller. Hon anser t.ex. att Chansen och Hollywoodfruar av Collins är frånstötande 

och litterärt torftiga, liksom att Kings romaner har ett motbjudande innehåll aven om de 

litterärt sett är avancerade. Men hon menar att även om man inte valjer att rekommen- 

dera dessa så bör man avhålla sig från att moralisera. Lundqvist poängterar dock att 

"den goda litteraturen skall vara målet" men att ungdomarna först måste komma till in- 

sikt om att de kan läsa, och då kan nöjeslasning i form av populärlitteratur vara en god 

vag mot detta mål (ibid, s 188, 192). 

Brodow påtalar, liksom Lundqvist, att de tyngsta titlarna bland favoriterna, bestseller- 

litteraturen, inte ställer "obetydliga krav på läsförmågan" (Brodow 1985, s 86). Han 

menar att personlig mognad, med tiden och med viss försiktig vägledning, kommer att 

göra ungdomarna nyfikna på mer innehållsrik och kvalitativ litteratur. Brodow säger 

vidare att det stora intresset för "spänning" och "action" kan tolkas som en "verklighets- 

flykt", i vilken de unga kan få utlopp for känslor av underlägsenhet och maktlöshet 

gentemot vuxna beslut (ibid, s 86-89). 



2.5. Incitament till läsning och bokformedling 

Jag kommer i det följande, under två delrubriker, att redovisa de forskningsresultat som 

belyser hur ungdomar får impulser till läsning och tillgång till litteraturen. 
l 

2.5.1. Incitament till läsning 

Flera av forskarna har undersökt vad som styr de ungas val av böcker. Av Spenkes 

studie framgår att den vanligaste orsaken till att man väljer en speciell bok är att man 

tidigare last något av samme författare. Vänners eller föräldrars rekommendationer 

hamnade på andra plats och titeln som dragplåster på tredje. Svarsalternativet, "jag 

väljer vilken som helst - mer eller mindre på måfå" valdes minst frekvent (Spenke 1982, 

S 70-71). 

Byströms undersökning visar att eleverna i 9:an främst påverkades av baksidetexten. 

Kamraternas inverkan var näst vanligast, vilket Byström kommenterar med: "Nack- 

delen med denna påverkan kan vara att det lätt blir ett ensidigt och modecentrerat urval 

och att könsbarriärerna blir tydliga" (Byström 1986, s 17). I tredje, fjärde och femte 

hand valde eleverna efter författarnamn, bokens omslag samt efter föräldrars och lärares 

förslag. Bibliotekarien hamnade långt ner på ranglistan. De könsskillnader som fram- 

träder ar att flickorna i större utsträckning än pojkarna påverkades av baksidetexten, 

kamraternas tips och omslaget. Pojkarna, däremot, styrdes mer av föräldrarnas rekom- 

mendationer (ibid, s 16- 17). 

Även Brodow har tittat på hur de unga som deltog i den första undersökningen lockades 

att läsa en viss bok. De tio vanligaste påverkanskanalerna visade sig vara: 

1. Baksidetexten 7. Tips av förälder 

2. Tips av kompis eller annan anhörig 

3. Omslaget 8. Tips av bibliotekarie 

4. Recensioner 9. Boktiteln 

5.  Tips av lärare 10. Bläddrar och provläser 

6. Författarnamnet (Brodow 1985, s 19). 

Om bibliotekarien, "den verkliga experten" som placerade sig relativt lågt, säger 

Brodow: "Jag tror att bibliotekarier ofta kan omdisponera sin tidsanvändning, så att de 

regelbundet går ut i klasser och presenterar någon nyutkommen bok, ber om tips till an- 



skaffning och skapar kontakt med elever som kanske inte självmant söker upp biblio- 

teket annat än som värmestuga" (ibid? s 28). Den andra enkätundersökningen bekräftar 

bibliotekariens undanskyrnnda roll som informatör (ibid, s 24). Av Byströms studie 

framgår att 20% av ungdomarna önskade en mer omfattande bokorientering av biblio- 

tekarier och lärare. 45% ansåg sig vara nöjda med de rådande förhållandena och 35% 

visste inte om informationen var tillfredsställande eller ej (Byström 1986, s 20-21). 

Tendensen tycks vara att tips Tån kompiskretsen har hög prioritet vid val av litteratur. 

Baksidetext, författarnamn och bokomslag är andra styrande faktorer. Det är svårt att 

dra några generella slutsatser av den tidigare forskningen på det har området eftersom de 

låsta svarsalternativen inte varit identiska. Man kan dock konstatera att bokens handling 

spelar en stor roll i selektionen. 

I Edgrens m.fl. specialarbete från 1985 framträder detta mönster tydligt. Här anges att 

alla ungdomarna läste, fast olika publikationer och i olika utsträckning. Några av re- 

spondenterna angav att de gjorde ett mer noggrant urval av böcker nu än när de var 

yngre, t.ex. genom att läsa bokrecensioner och annonser. Gemensamt för de intervjuade 

var att de fi-ämst valde litteratur efter handling och genre. Författarnamnet var mindre 

viktigt vid urvalet och många var heller inte medvetna om att böckerna i biblioteket var 

uppställda efter författare. Ungdomarna efterlyste genrelistor på lämpliga övergångs- 

böcker från barn- och ungdomslasning till vuxenlasning. De tre uppsatsförfattarna me- 

nar att detta mönster kräver ett ändrat bemötande fiån bibliotekens sida (Edgren, Ingel- 

torp & Jacobsson 1985, s 20-24). 

I anslutning till detta vill jag också knyta an till en specialarbete av Charlotte Hardeborn 

och Boel Sjöberg från 1989. I samband med att Sveriges Allmänna Biblioteksförening 

och Bibliotekshögskolan i Borås anordnade en ungdomsmonter på 1988-års Bok och 

Biblioteksmassa utförde de ca 230 intervjuer med ungdomar mellan 13-19 år. Ett flertal 

av de intervjuade framförde önskemål om att bibliotekens bokbestånd skulle brytas ut 

efter genrer då de tyckte det var svårt att orientera sig i rådande system. Många ville 

också att böckernas framsidor skulle bli synligare och gjorde jämförelser med hur skivor 

placeras i skivhandeln. Förteckningar över lämpliga övergångsböcker mellan ungdoms- 

och vuxenläsning efterfrågades aven av dessa ungdomar (Hardeborn & Sjöberg 1989, s 

1,4-5, bil. 7a-7d; Fredriksson 1988-09-15, s 8). 

Gemensam alfabetisk och kategorisk uppställning av skön- och facklitteratur liksom 

annorlunda exponering av böcker har for övrigt utprovats på b1.a. en ungdomsavdelning 



i Fredriksund på Själland med ett större utnyttjande av bokbeståndet som resultat (Hiort- 

Lorenzen 1988, s 123-128, 169-170). Även i Sverige har försök gjorts med att frangå 

det traditionella uppställningssystemet. I t.ex. Hofors och Astorp har Övervägande 

positiva reaktioner kunnat märkas bland låntagarna (Holmqvist m.fl. 1994, s 17-2 1,40- 

43). 

2.5.2. Bokförmedling 

Hur ungdomar f& tillgång till litteratur framgår endast av ett fåtal rapporter. Byström 

har kommit fram till att det vanligaste sättet faktiskt var att de unga lånade på bibliotek, 

vilket 3 1% angett. Att man lånade av kamrater, köpte böcker eller fick dem som gåva 

var ungefar lika brukligt. Ca 20% av de unga fick tag i sina böcker på något av dessa 

sätt. De skillnader som märktes mellan könen var att pojkarna i större utsträckning än 

flickorna köpte sina böcker. Flickorna, å andra sidan, lånade böcker av kamrater be- 

tydligt mer frekvent än pojkarna (Byström 1986, s 14). 1 Edgrens m.fl. studie lånade 5 

av de 9 ungdomarna regelbundet på bibliotek medan de övriga 4 främst lånade av för- 

äldrar, syskon eller kompisar (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 8). 

Lundqvist har inte gjort någon direkt uppföljning av hur respondenterna fått tag i sina 

böcker, men tendensen tycktes vara att ungdomarna ägde böckerna, lånade dem privat 

eller att de fanns hemma (Lundqvist 1988, s 13). Karlsson konstaterar också att över- 

raskande många hade tillgång till litteratur i hemmen. Hon uppger att det verkar vara 

bokklubbarnas förtjänst. Bokförmedling via bibliotekslån förekom inte i någon större 

utsträckning (Karlsson 1986, s 28). 

2.6. Biblioteksutnyttjande 

I detta avsnitt behandlar jag vad som framkommit i tidigare forskning om ungdomars 

biblioteksutnyttjande vad gäller besöksfrekvens, låneintencitet och om man valde att be- 

söka både ungdoms- och vuxenavdelningen. Jag har redan i föregående avsnitt berört 

några forskares slutsatser angående detta. 



2.6.1. Besöksfrekvens, låneintencitet, ungdoms- eller vuxenavdelningen 

De 5 16-åringarna som lånade på biblioteket regelbundet i Edgrens m.fl. undersökning 

gick dit mellan en gång i månaden till flera gånger i veckan (Edgren, Ingeltorp & 

Jacobsson 1985, s 8). Byströms studie visar att endast 9% av eleverna aldrig lånade på 

biblioteket. 2 1% lånade en gång i månaden, 10% ett par gånger i månaden och 2% en 

gång i veckan. Vanligast var dock, 58% av svaren, att man bara lånade böcker på biblio- 

teket ett par gånger om året. Av pojkarna var det 14% som aldrig lånade och av flickor- 

na 5% (Byström 1986, s 15). 

I Lindwalls undersökning hade en så stor del som 61% lånat någon bok på stads- 

biblioteket under de tre senaste månaderna. "Sämsta besöksgruppen", som han uttrycker 

det, var pojkar 17 år (40%), pojkar 16 år (44%) och flickor 17 år (50%). Lindwall frarn- 

håller dock att siffran för de som lånat minst frekvent, pojkar 17 år (40%), trots allt inte 

kan betecknas som låg (Lindwall 1987, s 100-1 01). 

Det framgår också av specialarbetet från 1985 att de som lånade på bibliotek besökte 

både ungdoms- och vuxenavdelningen. Störst intresse hade man dock för böckerna på 

vuxenavdelningen, vilket främst pojkarna deklarerade (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 

1985, s 7). I Hardeborn och Sjöbergs undersökning föreslog några av ungdomarna att 

delar av vuxenlitteraturen skulle integreras med barn- och ungdomsböckerna på barn- 

och ungdomsavdelningen (Hardeborn & Sjöberg 1989, s 4, bil. 7a-7d). Detta har b1.a. 

genomförts på ungdomsavdelningen i Fredriksund på Själland med goda resultat (Hiort- 

Lorentzen 1988, s 123-128, 169-170). 

2.6.2. Kommunbibliotekens brister och förtjänster 

Ingen av de som regelbundet lånade på bibliotek var direkt missnöjda med urvalet av 

litteratur i Edgrens m.fl. studie. Några påpekade emellertid dilemmat med långa köer på 

nya böcker och en pojke saknade verkstadshandböcker. Det framgår också att ingen sak- 

nade långserieböcker som t.ex. Biggles eller Kitv. Man uppskattade speciellt kommun- 

bibliotekets stora urval av lättlästa böcker på engelska (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 

1985, s 9, 19). 

Även majoriteten av 16-åringarna i Byströms undersökning var positivt inställda till 

bokurvalet på det integrerade folk- och skolbiblioteket. Många tyckte också att biblio- 
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tekarierna gav bra förslag till läsning. De nackdelar som framkom, angående urvalet, var 

att fackavdelningen kunde varit större och att man efterlyste fler aktuella böcker. En 

pojke tyckte också att tidskriftsutbudet kunde utökas (Byström 1986, s 22-24). Några 

av dem som inte lånade på bibliotek i Edgrens m.fl. studie fiamhöll att om de fått be- 

söka biblioteket oftare med skolan och fått mer biblioteksinformation, skulle det for- 

modligen lett till att de lånat också (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 9). 

2.7. Bibliotekens inköp 

Avsnittet tar upp i vilken omfattning biblioteken köpt in de titlar som ungdomarna läste 

i störst utsträckning, i Lundqvists respektive Lindwalls studier. 

  ag har i detta sammanhang valt att presentera Ulla Lundqvists "tio-i-topplista" i sin 

helhet (tabell l), då jag anser att det tillvägagångssättet bäst åskådliggör ovanstående 

faktorer. Det är, som tidigare nämnts under Bakgrund, 88 BUMS-anslutna bibliotek - 
8 1 svenska kommunbibliotek, några skolbibliotek, Alands bibliotek samt ett par special- 

bibliotek - som varit föremål för Lundqvists studie. Parenteserna i tabell 1 betecknar 

titlar-som inte nämndes lika fi-ekvent som den först upptagna titeln av respektive for- 

fattare (Lundqvist 1988, s 12-13, 180). 

Tabell 1. Författare och titlar som lästes mest frekvent i Ulla Lundqvists studie samt bibliotekens 
inköp av dito. Antal inköpta exemplar och bibliotek anges i faktiska antal. 

Författare Titlar Bibliotek Exemplar 

Jean M. Auel 

Stephen King 

Colleen McCullough 
Agatha Christie 
Shirley Conran 
Margit Sandemo 
Utvald för analys: 
Fredrick Forsyth 

Judith Krantz 

Sidney Sheldon 
Jackie Collins 
Alistair Mac Lean 

Grottbjörnens folk 84 1.634 
(Hästarnas dal) 84 1.524 
Eldfödd 23 78 
Varsel 40 176 
Törnfåglarna 83 97 1 
Tio små negerpojkar Ej analyserad 
Lace 24 96 
Sagan om isfolket (olika titlar) 
Den ensamme O O 
Schakalen 85 802 
(Tacknamn Odessa) 83 67 1 
Mistrals dotter 9 41 
Princess Daisy 7 11 
Tracys hämnd 11 87 
Chansen 3 4 
Kanonerna på Nuvarone Ej analyserad 

Kalla: U. Lundqvist. 1988. Bland grottbjörnar, törnfåglar och monster, en analys av ungdomars läsning. 



Av tabellen framgår att då merparten av de 88 biblioteken köpt in någon av de populära 

titlarna hade man dessutom köpt flera exemplar. Av de två titlarna Grottbjörnens folk 

och Hästarnas dal, som toppar listan, fanns det i genomsnitt 193  respektive 18 exem- 

plar inköpta till de 84 biblioteken. Samtidigt kan noteras att när endast ett fåtal bibliotek 

anskaffat en titel hade man dessutom investerat i ett mindre antal exemplar. När så få 
c,"-- 

som mellan 3-40 bibliotek köpt en av romanerna hade man i genomsnitt bara inhandlat 

1,5-4,5 exemplar. En avvikelse kan dock urskiljas fi-ån detta inköpsmönster. Av Sidney 

Sheldons roman, Tracys hämnd hade de 11 bibliotek som köpt boken också inhandlat i 

genomsnitt 8 exemplar. Margit Sandemos roman Den ensamme som ingår i serien Sa- 

gan om isfolket var den enda titel som inte fanns inköpt till något av de 88 BUMS- 

anslutna biblioteken. A andra sidan fanns ingen av romanerna inköpta till samtliga bib- 

liotek. Christies och MacLeans böcker utpekades som "åldringar" och analyserades 

därför inte i undersökningen (ibid). 

Lundqvist har aven gjort en jämförelse mellan Bibliotekstjänsts sarnbindnings- 

recensioner och bibliotekens inköp av ovanstående titlar och h i t  att dessa lektörs- 

utlåtanden tydligt avspeglas i bibliotekens inköpspolicy. En genomgång av dagspressens 

omdömen har också utförts, vilka jag emellertid inte går närmare in på här (ibid, s 178- 

186). 

Av Lindwalls studie, i vilken mån de olika romanerna fanns inköpta till Eskilstuna 

stadsbibliotek, framgår att romaner av Sandemo (8), Sheldon (12) och Krantz (14) inte 

köpts in och endast ett fåtal titlar av Blyton (1 1) och MacLean (4). Siffrorna inom 

paranteserna anger placeringen på Lindwalls lista över de tre senast lasta romanerna. 

Lindwall nämner att han inte tidigare kommit i kontakt med författaren Margit Sandemo 

och antyder att hon troligtvis är ganska okänd bland biblioteksfolk (Lindwall 1987, s 

101-102). 



3. Presentation av undersökningen, resultat och 
diskussion 

I följande kapitel redovisas och diskuteras de resultat som den empiriska under- 

sökningen lett fram till. Kapitlet är, utifrån intervjumanualen och enkäten, indelat i sju 

avsnitt, där varje delfråga behandlas separat. I direkt anslutning till resultatet följer en 

diskussion som knyter an till den tidigare presenterade litteraturen samt till några 

forskningsrapporter och tidskriftsartiklar som jag efter analysen funnit relevanta för 

undersökningen. Som redan nämnts har jag i bearbetnings- och analysskedet, i möj- 

ligaste mån, sammanställt intervju- och enkätmaterialet för att få ett så brett underlag 

som möjligt. Detta förfaringssätt ger dock inte full rättvisa åt det material som de 10 

intervjuerna resulterat i, då några fasta svarsalternativ inte fanns att tillgå vid dessa till- 

fallen. Detta kommer emellertid att påpekas inför de delstudier då så varit fallet. På flera 

av frågorna har ungdomarna lämnat mer än ett svar eftersom svarsalternativen inte alltid 

utesluter varandra, liksom att de öppna frågorna inbjudit till fler svar. För att ge en mer 

överskådlig bild redovisas delar av resultatet med hjälp av stolpdiagram och enkla 

frekvenstabeller i faktiska antal. De förkortningar som förekommer i diagrammen åter- 

finns i en förkortningslista (se Bil. 3). 

3.1. Urvalsgrupp 

I detta avsnitt behandlar jag först var i Stockholm de olika högstadie- och gymnasie- 

skolorna är belägna som ungdomarna i undersökningen studerar vid. Av anonymitets- 

skäl nämner jag inte skolorna vid namn utan tar endast upp specifika inriktningar, om 

sådana finns. Jag fortsätter med att redogöra for i vilka skolor intervjuerna utförts samt 

hur fördelningen av enkäterna skett. Därefter behandlas köns- och åldersfördelning, 

vilka linjer och program som finns representerade samt var i Stockholm ungdomarna i 

undersökningen är bosatta. Någon analys av de ungas fritidsintressen med eventuella 

kopplingar till läsning har inte gjorts (Bil.1, Mga 5-6). Uppgifterna om de olika skolor- 

nas inriktning och elevantal har insamlats via telefonsamtal med personal på respektive 

skola. 



3.1.1. Fördelning på skolor 

Samtliga av de sju skolorna ligger i Stockholms södra delar, en är belägen i innerstaden 

och de övriga sex i tre söderfororter. Av de fem gymnasieskolorna är två yrkesför- 

beredande och de andra mer teoretiskt inriktade. Mellan 600-1200 elever studerar vid 

varje skola. De två högstadieskolorna upptar, var och en, ca 300-400 elever. 

De 10 intervjuerna gjordes med 7 elever (4 pojkar och 3 flickor) i en gymnasieskola 

med teoretisk inriktning. En flicka från ett närbeläget vårdgymnasium, som vid tillfallet 

besökte skolans bibliotek, ställde också upp på en intervju. De övriga 2 intervjuerna 

gjordes med en pojke och en flicka i åk 9 i en högstadieskola. 

Enkäterna distribuerades, som redan framgått, med hjälp av svensklärare. 40 enkäter 

delades ut i två gymnasieskolor med teoretisk inriktning, till åk 1 och 3. Av dessa be- 

svarades 30, varav 4 föll bort pga. att de var oseriöst i@llda. Till en yrkesförberedande 

gymnasieskola lämnades 30 enkäter till åk 1, av vilka jag fick tillbaka 15. 30 enkäter 

delades också ut i två klasser i åk 9.27 stycken besvarades och 2 av dessa var jag 

tvungen att räkna bort. Sammanlagt var alltså 66 av enkäterna, enligt min bedömning, 

seriöst ifyllda. Alla deltagande har dock, som redan nämnts, inte besvarat samtliga 

frågor. De bortfallen presenteras i det följande, inför varje, delfråga som behandlas. 

3.1.2. Könsfördelning 

En mycket ojämn fördelning mellan könen råder. Av de 76 ungdomar som deltagit i 

undersökningen är 52 stycken flickor och endast 24 stycken pojkar. Som tidigare antytts 

tyder mycket på att flera av pojkarna i klasserna inte brytt sig om att besvara enkäten. 

Frågorna ställer också krav på ett visst läsintresse och flickor lär ju, enligt tidigare un- 

dersökningar, vara flitigare bokläsare än pojkar (t.ex. Nordström 199 1, s 26; Byström 

1986, s 13-14; Spenke 1982, s 66,76). 



När det galler spridningen över olika åldersgrupper kan aven den betecknas som något 

ojämn. Ungdomarna befinner sig mellan 16 och 2 1 år och medelåldern är 17 år. Jag har 

vid dessa beräkningar utgått från födelseåret. 

Ålde r 

Flickor Pojkar 

Diagram l. ~ l d e r ~ f ö r d e l n i n ~  i faktiska antal. 

Den största gruppen består av 16- och 17-åringar, varav 28 stycken ar 16 och 24 styck- 

en 17 år. Näst störst är gruppen av 19-åringar (l 3 stycken). 18-åringarna omfattar 9 per- 

soner och minst representerade är ungdomar i 20-årsåldern, med en person på 20 och en 

på21 år. 

Nar det galler åldersfördelningen mellan könen råder en någorlunda jämn spridning i 

proportion till antalet pojkar och flickor som ingår i undersökningsgruppen. Procentuellt 

sett är emellertid 18-åriga pojkar mer representerade än 18-åriga flickor. Fördelningen 

på olika årskurser går jag inte närmare in på än vad som nämnts ovan. 



3.1.4. Fördelning på linjer och program 
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Linjer och program 
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Flickor Pojkar 
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Dzagram 2. Fordelning på linjer och program i faktuka antal. 

Ungdomarna fördelar sig över åtta olika linjer och program i gymnasiet. De två yrkes- 

förberedande linjerna är Djurvårdarlinjen och Vårdlinjen. Av diagram 2 framgår att 27 

stycken av de unga (19 flickor och 8 pojkar) går i åk 9 och resterande 49 (33 flickor och 

16 pojkar) ar gymnasister. De linjer och program dar enkäterna distribuerades är, helt 

naturligt, mest representerade, dvs. Djurvårdarlinjenldjurvård utanför animalieproduk- 

tion (1 5 personer). Samhällsvetenskaplig linje (1 8 personer) och Teknisk linjekemisk 

gren (9 personer). 2 av flickorna studerar på Vårdlinjen respektive på Handels- och 

kontorslinjen. En pojke som besvarade enkäten laser det Indivudella programmet. På 

Ekonomisk linje återfinns 2 av respondenterna liksom på Naturvetenskaplig linje. Av 

diagrammet framgår också att pojkarna och flickorna ar något ojämnt fördelade över de 

olika linjerna och programmen. 

3.1.5. Bostadsort 

Var i Stockholm ungdomarna är bosatta hör till en av de frågor jag inte närmare följt 

upp (Bil. 1, fråga 3; Bil. 2, fråga 3). De flesta verkar emellertid bo i någon av de söder- 

förorter som ligger i närheten av de olika skolorna, även om man av svaren kan utläsa 

många variationer. Några av de unga bor strax utanför Stockholm och ett mindre antal 

elever på Djurvårdarlinjen har stader i övriga landet som hemorter. 



3.2. Laspreferenser 

Kärnan i avsnittet är vad ungdomarna angett att de föredrar att läsa om samt inställ- 

ningen till innehållet i medierna. Innan jag går in på detta skall jag redogöra för läsvanor 

beträffande olika läsmedier. I ett vidare perspektiv berörs de ungas attityd till läsning 

och sedan tar jag upp hur frekvent de angett att de läser en bok på fritiden. Sist i av- 

snittet behandlas de olika kriterier som framhålls för att en bok skall betraktas som 

"bra". Ungdomarna berättade aven varför de tycker om att läsa o& vad de får ut av det. 

Dessa synpunkter kommer jag emellertid att redogöra för i avsnittet som följer med 

rubriken Litteraturens funktion och varde. 

3.2.1. Olika lasmedier 

Vilka medier ungdomarna i första hand väljer att läsa framgår av diagrammet nedan. Jag 

har av svaren på följdfrågan till denna delstudie (se Bil. 2, fråga 6) förstått att begreppen 

tidningar och tidskrifrer kan ha tolkats mycket olika. Man har i svaren på följdfrågan 

angett vad man vill läsa om i dagstidningar och i veckotidningar. Om ungdomarna tolk- 

at in begreppet veckotidningar i tidningar eller i tidskrifter framgår inte av svaren. 

Variabeln tidningar borde fkljaktligen ha preciserats och dagstidningar hade varit ett 

mer korrekt begrepp. DA resultatet i och med denna felkälla varit svårtolkat har jag inte 

djupare analyserat dessa variabler. Det är också möjligt att de 10 personerna som inter- 

vjuades hade angett fler mediatyper om de haft fasta svarsalternativ att tillgå. 

............... - ....... - - . . . . . . . . - . . -  -. . -- -. -. - .. .... -. ..... - .-..- 
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Romaner Facklitt Serier Lyrik .Tidningar 'Tidskrifter 1 

Lasmedier 

Flickor E Pojkar 

Diagi-am 3. Läsvanor betraffande olika lasmedier i faktiska antal. 
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Ungdomarna har i de flesta fall angett att de väljer att läsa flera mediatyper. Romaner 

har av båda könen valts mest frekvent, 46 flickor och 15 pojkar. Nästan alla flickorna i 

undersökningen laser med andra ord romaner på sin fritid. Tidningar är det näst vanlig- 

aste lasta mediet och har valts av 35 flickor respektive 14 pojkar. Tidskrifter hamnar på 

tredje plats i flickornas val, vilket 22 flickor angett. För pojkarnas del är skillnaderna 

mycket mer marginella beträffande vilket medium de läser oftast. Endast valet av lyrik 

skiljer sig markant från de övriga och är det minst populära läsmediet for båda könen. 

Anmärkningsvärd är facklitteraturens popularitet bland pojkarna, som 1 1 personer 

deklarerat att de ofta laser. Facklitteratur läses i betydligt mindre grad av flickorna. 

Vid en jämförelse med tidigare studier kan man urskilja både likheter och stora skill- 

nader. Jag har i det följande omvandlat delar av resultatet ovan till procent for att kunna 

göra denna järnforelse. Även i Byströms undersökning dominerade romanerna i popu- 

laritet både bland pojkarna och flickorna i åk 9. Facklitteraturen föredrogs, i likhet med i 

denna studie, i större utsträckning av pojkarna. 20% av pojkarna läste gärna fack- 

litteratur mot 46% i denna undersökning. Också flickorna laser facklitteratur mer fre- 

kvent, 23% mot 10% i Byströms undersökning (Byström 1986, s 17). Att betydligt fler 

personer intresserar sig för mediet i denna studie kan bero på att aven gymnasister ingår 
i urvalsgruppen. Av Brodows resultat framgår att mellan 1 %-6% av eleverna i de olika 

högstadie- och gymnasieårskullarna hade angett en fackbok som en bok som varit 

värdefull for dem (Brodow 1985, s 109-1 10). 

Tecknade serier var lika populärt bland båda könen i Byströms studie, 11% angav att de 

läste detta medium (Byström 1986, s 17). Av utfallet ovan, omvandlat till procent, kan 

man se att 54% (1 3 stycken) av pojkarna ofta laser serier och 3 1 % (1 6 stycken) av 

flickorna, vilket alltså skiljer sig avsevärt från Byströms studie. Leni Filipson och Jan 

Nordberg har genom en bearbetning av materialet ur samtliga publikationer i serien 

Mediebavometern (1979-1989), i likhet med detta resultat, kommit fram till att det 

fiamst ar pojkar som laser serier. 29% av pojkama mellan 16-18 år läste serier dagligen 

och motsvarande siffra for flickorna var 14%. Totalt sett läste 22% serier en genom- 

snittlig dag (Filipson & Nordberg 1992, s 279,286-287). Även dessa siffror skiljer sig 

markant från resultatet i materialredovisningen ovan. 

När det galler läsning av lyrik varierar resultaten något i den tidigare forskningen. Av 

Brodows studie framgår att påfallande många elever tycktes få ut något av läsning av 

dikter. De positiva värderingsorden var emellertid mindre än hälften så många som de 

negativa (Brodow 1985, s 220-233). Spenkes resultat visar, totalt sett, att gymnasie- 



ungdomarna i hennes studie var ointresserade av lyrik (Spenke 1982, s 79, 174,232- 

233). Utfallet av diagram 3 tyder ej heller på något större intresse för genren. Pojkarna 

tycks läsa dikter något oftare än flickorna, 17% (4 stycken) mot 13,5% (7 stycken) av 

flickorna. Brodows och Karlssons resultat visar däremot att lyrikläsning är ganska köns- 

bundet och att flickorna generellt sett var mer intresserade av genren (Brodow 1985, s 

227; Karlsson 1986, s 28-29). 

3.2.2. Lasintressets omfattning 

Vad beträffar ungdomarnas intresse för läsning så pekar diagrammet nedan på en 

genomgående positiv inställning. Frågan som ställdes i enkäten hade liksom frågan i 

intervjumanualen inga fasta svarsalternativ (Bil. l ,  fråga 9; Bil. 2, fråga 7), men vid 

bearbetningen av materialet kunde jag urskilja följande @ra svarskategorier: 
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Diagram 4. Läsintresset i faktiska antal. 

Det ar möjligt att fler hade angett att de tycker mycket om att läsa eller bara tycker om 

att läsa ibland, om fasta svarsalternativ skrivits ut. Endast 3 av ungdomarna har svarat 

att de inte är förtjusta i läsning. 2 personer har inte svarat alls. Hela 71 stycken har an- 

gett att de tycker om att läsa, med en variation från mycket till ibland. Procentuellt sett 

har en större andel pojkar angett ag de inte tycker om att läsa. 87,5% (21 stycken) har 

emellertid besvarat frågan med ett ja. Motsvarande siffra for flickorna är 96% (50 styck- 

en). Ett stort läsintresse tycks finnas i gruppen. Man kan dock lätt misstänka att det i 

första hand är de lasintresserade ungdomama som tagit del av enkäten, då samtliga 



elever i klasserna inte medverkat. Av enkatsvaren framgår emellertid att aven en hel del , 

elever som inte ar överdrivet förtjusta i läsning har besvarat frågorna. 

Tidigare studier pekar också på att ungdomarna nöjesläste i stor utsträckning (Lindwall 

1987, s 107; Karlsson 1986, s 28-29; Brodow 1985, s 86). Ett undantag utgör dock 

Spenkes undersökning, där utfallet visade klart negativa värden beträffande litteratur- 

intresset. Byströms resultat samt slutsatserna av en analys av 15- 1 9-åringars medie- 

vanor i Mediebarometern, 1991 tyder också på att läsning av böcker distanserades av 

andra fritidsaktiviteter. I dessa studier framgår också att flickorna var betydligt mer läs- 

intresserade (Spenke 1982, s 65-77; Byström 1986, s 13-14; Nordström 1991, s 26). 

Någon sådan markant skillnad mellan könen pekar inte diagrammet ovan på. Att så få 

pojkar besvarat enkäten kan dock tyda på ett lägre litteraturintresse. 

3.2.3. Lasfrekvens 

Hur ofta läser då dessa litteraturintresserade ungdomar en bok på sin fritid? Diagrammet 

nedan visar att man i genomsnitt läser ut en bok varje eller varannan månad. Det fram- 

går emellertid av både intervjuerna och enkäterna att många, helt naturligt, laser fler 

böcker på loven. 3 av flickorna har inte besvarat fiågan. 

1/2d l / v  1/2v l lm 1/2m 113m 1/4m 1/6mPerio N'ä.al V.skolEjsva 

Svarsalsrnativ 

Flickor Pojkar 

Diagram j. Hurfiekvent ungdomarna laser en bok på sin fiitid. 

Omkring hälften av båda könen har angett att de laser från en bok till upp till @ra 

böcker i månaden, dvs. 50% (26 stycken) av flickorna och 46% (1 1 stycken) av 

pojkarna. En flicka läser dessutom en bok varannan dag. Att läsa ut en bok varje eller 



varannan månad är dock mest förekommande bland flickorna. För pojkarnas del är det 

lika vanligt att läsa en bok i veckan som en i månaden. Det är dock vanligast att läsa ut 

en bok varannan månad. Att man nästan aldrig läser eller bara läser på anmodan fran 
skolan har endast pojkar svarat (3 stycken). 2 av pojkarna som intervjuades berättade 

också att de brukade läsa flera böcker på en gång. 

Av Edgrens m.fl. närstudie av de 9 16-åringarna framgår att man läste mellan tre till 

fyra böcker i veckan till en bok i månaden (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 7). 

Över hälften av ungdomarna, 38 stycken i denna undersökning, laser med en variation 

från en bok varannan dag till en i månaden. 

Byström har tittat på hur frekvent ungdomarna i 9:an läste böcker på sin fritid. Det van- 

ligaste svaret var att man läste ett par gånger per år (24%), vilket kan jämföras med de 

4% (3 personer) i den här studien som angett att de bara läser en bok var sjatte månad. 

Att man laser en gång i månaden har 18% svarat i Byströms studie och 21% (16 per- 

soner) i denna. Av hennes resultat kan man dock inte utläsa hur många böcker de unga 

förbrukade under perioderna. Det framgår emellertid att 72% läste böcker med en 

spännvidd från varje dag till en gång i månaden. 50% av ungdomarna (38 personer) i 

den här undersökningen laser åtminstone en bok i månaden, och då får man anta att 

procentsatsen i faktisk lästid blir betydligt högre. Jag vågar nog påstå att ungdomarna i 

denna studie laser böcker något oftare än i undersökningen från 1986. Byströms resultat 

visar också att flickorna läste böcker mer fiekvent än pojkarna, vilket även går att utläsa 

i denna delstudie även om skillnaderna mellan könen, procentuellt sett, är något mindre 

(Byström 1986: s 13-14). 

Av Byströms och Edgrens m.fl. undersökning, liksom av enkäterna och intervjuerna i 

denna studie, framgår också att många av de unga inte hinner läsa så mycket som de 

skulle önska pga. att skolan många gånger är ett "dygnet runt-jobb", som en 17-årig 

pojke uttrycker det i en av intervjuerna (ibid, s 15; Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 

1985, s 7). 

3.2.4. Vad man föredrar att läsa om 

När det galler ungdomarnas lasintresse har jag utifrån den öppna delfrågan som ställdes 

(Bil. 1, fråga 12, 16; Bil. 2, fråga 9) kunnat vaska fram följande typer av litteratur. Typ- 

svaren är ordnade efter frekvens. 9 personer, 5 flickor och 4 pojkar, har inte besvarat 
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frågan. Av frekvenstabellen framgår endast vad fler än en person omnämner som intres- 

santa genrer och litteraturtyper. 

Totalt Flickor Pojkar 

Kärlek, romantik 
Verklighetsskildringar, skildringar av vardagen, dokumentärer 
Historia, t.ex. l :a och 2:a världskriget, medeltiden (svärdfakteri) 
Fantasy, sagor 
Blandat, varierar, går i perioder 
Deckare 
Science fiction 
Djur och natur 
Olika livsöden, intressanta huvudpersoner 
Spänning 
Nyheter 
Personer i ens egen ålder, ungdomsromaner 
Äventyr 
Skräck 
övernaturliga ting, mystik, magi 
Intriger 
Dramatik 
Psykologi 
Sport, t.ex. fotboll 
Kvinnor, tjejer 
Sadant man känner igen sig i 
Apartheid, rasism 
Serier, Lex. Kalle Anka 
Thrillers 
Klassiker 
Andra kulturer, miljöer 
Kända personers liv 

Sammanställning tyder på att de genrer och litteraturtyper som främst intresserar ung- 

domarna är mycket skiftande. Flickorna anger i störst utsträckning att de vill läsa om 

kärlek och romantik (16 stycken). Endast en pojke har spontant uttryckt att han är in- 

tresserad av temat. Även verklighetsskildringar, olika livsöden och att läsa om personer 

i sin egen ålder intresserar b1.a. flickorna i högre grad an pojkarna. Föjande citat, i vilka 

2 av flickorna framför vad de helst vill läsa om, belyser ovanstående faktorer: "Kärlek, 

starka livsöden, 'verkliga böcker'. De är ofta bra skrivna och man blir berörd" (Flicka 17 

år). "Typ tjejer i min ålder. --- Jag vill att det ska vara verkligt ... man ska kunna tro på 

det" (Flicka 19 år). Att så många flickor (6 stycken) är intresserade av djur och natur 

beror på, som redan framgått, att en hel klass fiån Djurvårdarlinjen besvarat enkäten. 

Endast en pojke i klassen deltog i undersökningen. Historia, fantasy, deckare, science 

fiction, nyheter och äventyr ar några genrer och litteraturtyper som ar mer dominerande 



bland pojkarna. I proportion till hur många som svarat menar dessutom en större andel 

pojkar än flickor att det går i perioder vad de vill läsa om (4 pojkar och 3 flickor). 

2 av flickorna har också mer specifika läsintressen. En 16-årig flicka, vars förfader varit 

slavar tycker det är spännande att läsa om det. En annan 16-årig flicka säger sig vara in- 

tresserad av att få veta mer om blödarsjuka då hon tycker det är skrämmande. Av de 

övriga litteraturtyper som omnämnts av enstaka personer har pojkarna tagit upp action 

och humor. De teman som flickorna räknar upp är: barndomsskildringar, datorer, djur- 

intresserade personer, filmade böcker, killar, mode, musik, skvaller, Stockholms- 

skildringar, vetenskap, politik och sex. 9 personer uppger att det går i perioder vad de 

vill läsa om. En 19-årig flicka menar att det beror på hur hon känner sig för tillfallet. 

I tidigare undersökningar om ungdomars läsintressen har forskarna i allmänhet använt 

sig av fasta svarsalternativ. Man har också nöjt sig med en grövre indelning av olika 

genrer och litteraturtyper. En rättvis jämförelse är därmed svår att åstadkomma och jag 

kommer av den anledningen inte att väga olika procentsatser mot varandra. 

De unga i Byströms studie föredrog i mycket högre grad att läsa äventyrsböcker och 

deckarelthrillers. Kärleksberättelser, historiska skildringar, science fiction och fram- 

förallt vardagsberattelser är däremot populärare i denna studie. Man måste dock hålla i 

minnet att fler pojkar än flickor deltog i Byströms enkätundersökning. Gemensamt for 

de båda resultaten är att flickorna i större utsträckning än pojkarna vill läsa om kärlek, 

medan pojkarna i högre grad favoriserar historiska romaner, science fictionlfantasy och 

deckare. Att läsa vardagsskildringar och äventyrsberättelser var båda könen, i motsats 

till utfallet av denna studie, ungefar lika intresserade av (Byström 1986, s 5, 18). 

Även i specialarbetet från 1985 konstaterar författarna att science fiction var populärare 

bland pojkarna. Samtidigt kan noteras att flickorna i den undersökningen mer frekvent 

valde att läsa historiska romaner och äventyrsberättelser. Deckare var, liksom i By- 

ströms studie, populära teman hos båda könen även om deckare, vilket också framgår 

av sammanställningen ovan, i högre grad lästes av pojkar i den senare undersökningen 

(Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 6; Byström 1986, s 18). Att flickornas bokval 

skulle vara mer varierande och att pojkarna i första hand väljer böcker med inriktning 

mot våld och action, som Lindwall fastslår, bestyrker inte materialredovisningen ovan. 

En större andel pojkar än flickor i denna studie anger t.ex. att det går i perioder vad de 

vill läsa om. I likhet med Lindwalls resultat framgår också av specialarbetet från 1985 



att krigsböcker och thrillers intresserade pojkarna mer än flickorna (Lindwall 1987, s 

107; Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 6). 

3.2.5. Vad man uppskattar i olika lasmedier 

Merparten av ungdomarna har, i följdfrågan till vilka medier de ofta laser (Bil. 2, fråga 

6), angett vad de får ut av läsningen respektive vilket innehåll de föredrar. Även svaren 

på fråga 8, 10, 13, och 15 i intervjumanualen har kunnat sorteras in under rubriken (Bil. 

1). Materialet har systematiserats efter medietyper, frekvens och åsikter. De 24 ung- 

domarna, 16 flickor och 8 pojkar, som fallit bort har antingen inte besvarat frågan eller 

så har svaren varit omöjliga att indela efter medietyp. Av nedanstående förteckning över 

vilken typ av romaner män föredrar eller vad man uppskattar i romaner framgår endast 

vad fler än en person angett. 

Totalt Flickor Pojkar 

Romaner 1 svarat: 35 personer (26 flickor och 9 pojkar) 
Avkopplande 

(Inte si3 krävande böcker för avkoppling, lättlasta 4 (4 f)) 
spänningen 
Underhållande, stimulerande, roande, nöjet 
Lärorikt (lär sig stava, andra språk, allmänbildning, nutids- 
orientering) 
Får drömma sig bort, verklighetsflykten, inlevelsen 
Stor variation. omväxlande, kan hitta allt 
Kärleken, romantiken 
Historiska romaner, romaner om samhället förr i tiden 
Fantasyromaner 
Verklighetstrogna romaner 
Att läsa om andras liv, livsöden 
Att få fantisera bilder själv 
Science fictionromaner 
Deckare 
Intrigerna 
Att man får tänka och känna 

Fackböcker I svarat: 4 personer (4 flickor) 
Psykologi 
Djur och natur 
Underhållande. intressanta fakta 

Lyrik / svarat: 2 personer (2 flickor) 
Skönheten, känslorna 
Underhallande 



Serier 1 svarat: 6 personer (3 flickor och 3 pojkar) 
Humorn 
Äventyret 
Underhiillande 
Konstupplevelsen 

Tidskrifter / svarat: 10 personer (9 flickor och 1 pojke) 
Skvallret 
Mode, skönhet 
Novellerna 
Tipsen 
Informationen om ny musik 
Bilar 
Får reda på vad som händer 
Avkopplande 

Dagstidningar 1 svarat: 2 1 personer (l 5 flickor och 6 pojkar) 
Nyheterna, får reda p i  vad som händer, håller si; infonnerad, 
allmänbildande, t.ex. hur våld och droger förstör samhället 15 12 3 
Det är intressant 6 4 2 
Sporten 2 1 1 
Att de behandlar olika områden, ämnen 1 1 

Som framgår av förteckningen ovan har ungdomarna många olika argument till att de 

läser romaner. sammanställningen speglar också några olika typer av innehåll som upp- 

skattas i böcker. Att det är avkopplande att läsa respektive att man läser för att tillfreds- 

ställa spänningsbehovet har angetts mest frekvent. 8 personer påpekar respektive fak- 

torer. 6 flickor läser for att det är underhållande. Att det är lärorikt att läsa romaner anser 

4 personer och samma antal uppskattar den verklighetsflykt som läsning av skön- 

litteratur bidrar till. 

Av de faktorer som tagits upp av enstaka personer värdesätter en pojke det oförutseende, 

dvs. att man inte vet vad som ska handa i boken. Flickorna säger sig uppskatta romaner 

som innehåller action, skräck och sex. En flicka nämner också att det är trevligt att lära 

känna många personer samtidigt, som man ofta gör i fantasylitteraturen. En annan vär- 

desätter romaner som är bra skrivna och ytterligare en flicka tycker att romaner är in- 

tressanta. Följande citat är hämtat från en intervju med en flicka som uppskattar Jonas 

Gardells svarta komik, de många detaljerna i hans böcker liksom att hon ofta känner 

igen sig i dessa romaner: 

Han skriver väldigt detaljrikt och många av dom har små detaljerna träffar så rätt ... T.ex. i En 
komikers uppvctct, där han beskriver hur det är när man är arg och vill smalla igen en dörr. Att 
vissa dörrar, det ar ju så otroligt förödmjukande, ... nar man smäller igen dem, så åker dom upp 
igen och da miste man g& tillbaks och stänga den. Och d& förstör ju det ens hela liksom sceneri 
när man ska smälla igen d ö m  och vara arg där och trampa i väg (Flicka, 18 Ar). 



Om facklitteratur och lyrik har endast ett fåtal flickor uttalat sig. När det galler fack- 

litteratur så föredrar 2 av dem att läsa psykologiböcker och en vill läsa om djur och na- 

tur. En flicka tycker det är underhållande att läsa facklitteratur och uppskattar den intres- 

santa faktan litteraturen förmedlar. Lyrik läser en flicka för skönheten och känslornas 

skull och en annan for att det & underhållande. Om serier har 6 personer, 3 flickor och 3 

pojkar, förmedlat sina tankar. Det är framförallt humorn som uppskattas, vilket 3 per- 

soner angett. En pojke lockas också av äventyret serierna bjuder och en annan tycker att 

det helt enkelt är underhållande. En av flickorna värderar den konstupplevelse som bild- 

erna ger upphov till. 

I fråga om tidskrifter så har 8 av de 9 flickor som uttalat sig angett "skvallret" som det 

mest tilldragande. Den ende pojke som kommit med synpunkter värdesätter tidskrifter 

om bilar. Att läsa om mode och skönhet finner 4 av flickorna stimulerande och 2 styck- 

en uppskattar novellerna. I dagstidningar är det nyheterna som prioriteras, vilket 15 ung- 

domar (12 flickor och 3 pojkar) angett. Man vill hålla sig informerad och finner läsning- 
- en allmänbildande. Endast 2 av de unga (1 flicka och 1 pojke) har spontant uppgett 

sportsidorna som det innehåll de föredrar. 

Nar det galler en jämförelse med tidigare forskningsresultat har jag inriktat mig på vad 

som tidigare framkommit om ungdomars läsvanor i fråga om facklitteratur, tidskrifter 

och dagstidningar. Avsnittet Litteraturensjimktion och varde, längre fram i uppsatsen, 

behandlar mer ingående vad ungdomarna får ut av att läsa. En mer omfattande redo- 

visning av vad som uppskattas i framförallt romaner togs upp under rubriken Vad man 

föredrar att lusa om. 

När det galler facklitteratur framgår av specialarbetet från 1985 att de som läste fack- 

böcker gärna läste datalitteratur och böcker om djur och motorer (Edgren, Ingeltorp & 

Jacobsson 1985, s 7, 19). Faktaböcker om djur omnämns också i denna, senare studie 

liksom att en pojke gärna laser biltidskrifter. Bland "omtyckta böcker" kan man aven 

finna en bok om dataintegritet och säkerhet (Bil. 4). 

Av de 17 olika typer av innehåll i böcker och tidskriftsartiklar som Spenke presenterade 

for eleverna i sin studie var sport det populäraste innehållet. Tidskrifter eller artiklar om 

sport nämndes överhuvudtaget inte av ungdomarna i denna undersökning. Aktuella hän- 

delser och roliga historier valdes i andra och tredje hand i Spenkes studie. Om begreppet 

aktuella händelser kan jämställas med nyheter eller om det aven innefattar andra teman 

framgår inte. Endast en flicka i denna studie påpekar att man får reda på vad som händer 



genom att läsa tidskrifter. Roliga historier togs inte spontant upp av någon. Att Iasa om 

"kändisar" eller om "skvaller" prioriterades inte i samma utsträckning i Spenkes studie 

som i denna. Även karleksnovellerna hamnade högre upp i rangordningen i denna 

undersökning jämfört med i Spenkes. Betydligt fler personer deltog dock i Spenkes 

enkätundersökning och framförallt en större grupp pojkar (Spenke 1982, s 28, 79-80, 

232-233). En jämförelse resultaten emellan är därför mycket vansklig. 

Både i Spenkes, Hanssons och i denna undersökning var det nyheterna man uppskattade 

mest i dagstidningar. Sportsidorna var också mycket populära bland ungdomarna i 

Spenkes och Hanssons studier men omnämns bara av 2 personer i denna material- 

redovisning. Några andra ämnesområden togs inte upp spontant av ungdomarna i denna 

studie. Av de båda tidigare forskarnas resultat framgår också att tecknade serier före- 

drogs i ungefar lika hög grad som nyheterna samt att ungdomarna aven var intresserade 

av att läsa om kultur (ibid, s 80,234; Hansson 1988, s 38-40). Att flickorna uppskattar 

att läsa om mode framgår både av Hanssons utfall och av de olika typer av innehåll som 

är populära i tidskrifter i denna undersökning (ibid, s 38-40). Vad pojkarna prioriterar 

framträder emellertid inte lika tydligt i framställningen ovan. 

3.2.6. Kriterier på "en bra bok" 

De värderingar som framförts vara utmärkande for "en bra bok" framgår av nedan- 

stående förteckning. Värderingsorden har sorterats in under tre kategorier: känslobe- 

rörande, berattarstruktur och språk samt spännande och därefter systematiserats efter 

fkekvens. 7 personer, 3 flickor och 4 pojkar, har inte tagit del av frågan. 

Totalt Flickor Pojkar 

Kansloberörande 
Rolig 
Bra handling och innehåll, värd att Iasa 
Romantisk, innehålla kärlek 
Intressant 
Gripande, berörande, fangslande, engagerande 
Sorglig 
Man ska lara sig något av den, den ska betyda något för en 
Så att man får tänka och fantisera själv, väcka känslor och tankar 
Man ska känna igen sig när man läser 
Så att man får utlopp for de flesta känslor 



Berattarstruktur och språk 
Ej för beskrivande, ej för långa och fruktlösa beskrivningar, okomp- 
licerade personbeskrivningar 
Verklighetstrogen, realistisk 
Innehållsrik 
Bra, lätt och ledigt, annorlunda och bildrikt språk 
Ge en bra bild av vad som händer, bra beskrivningar, beskrivande, lev- 
ande miljö- och personbeskrivningar, tydligt innehåll 
Lättläst, ej svar 
Ej avslöja slutet i början 
Sa att man inte kan sluta lasa 
Växla mellan olika scener 
Detaljerad, ingående 
Underhållande 
Förmedla något, ha ett budskap 
Ej sakna logik, ha en hållbar historia 
Sammanhållande historia, flytande handling 
Bra slut 
Bestå av många delar 
Ej ha så liten text 
Ha ett slut, ej ett "tankeslut" 
Ha "en början", "ett mitten" och "ett slut" 
Ej skriven i for mycket "jag-fonn" 
Lätt att komma in i 
Långsam i början och öka tempot succesivt 
Det ska vara möjligt att diskutera den med nhgon 
Tjock 
Som ett masterverk 

Spännande 
Spännande 
Händelserik, "action" 
Innehalla intriger 
Innehålla äventyr 
Innehalla skräck 
Dramatisk 

Ovanstående kategorisering av de koncentrerade värderingsorden tyder på att en bok 

framförallt ska vara kansloberörande för att betecknas som "bra". 69 elevsvar (54 

flickors och 15 pojkars) tyder på detta. Under denna kategori är det värderingar som 

rolig, en bra handling, intressant, romantisk och gripande som fått flest röster. Mellan 8- 

13 svar av den karaktären har gått att finna. 

Intressant är att bokens berattarstruktur och språk har en så stor betydelse for de unga. 

58 elevsvar (40 flickors och 18 pojkars) har kunnat sorteras in under kategorien och här 

kan man finna den längsta listan på kriterier for hur "en bra bok" skall vara. En stor 

medvetenhet finns uppenbarligen bland dessa ungdomar om hur en bok skall vara upp- 

byggd eller skriven för att fagsla och beröra. Att "en bra bok" inte ska vara för beskriv- 

ande har angetts mest frekvent (6 personer) liksom att den ska vara verklighetstrogen, 



innehållsrik, ha ett bra, lätt och ledigt språk samt ge en bra bild av vad som händer. Vil- 

ket angetts av mellan 4-5 personer. 

Att en bok är spännande betecknar en betydande del av de unga som ett viktigt kri- 

terium. I 56 elevsvar (39 flickors och 17 pojkars) har detta gått att utläsa. Andra vär- 

deringar som placerats under denna kategori är att en bok skall vara händelserik, inne- 

hålla intriger, äventyr, skräck eller vara dramatisk. 

Om man ser till kategoriindelningen är den enda markanta skillnaden mellan könen att 

flickorna foredrar känsloberörande böcker i större utsträckning än pojkarna. Vid en be- 

traktelse av de enskilda värderingsorden märker man b1.a. att endast flickor (1 l stycken) 

framhåller att "en bra bok" ska vara romantisk och innehålla kärlek. Uteslutande flickor 

(2 stycken) anger också att en bok ska förmedla någonting eller att man ska känna igen 

sig när man läser, som 2 av dem påtalar, liksom att en bok ska vara lättläst (3 flickor). 

Följande citat belyser varför en 18-årig flicka tycker om att känna igen sig i en bok: 

Om man läser en bok som egentligen är rätt hemsk, också känner man sig precis likadan. Då 
tänker man att jaha det här var sA hemskt och sA viktigt sa att det har man t.0.m. skrivit en bok om. 
Då kanske mina problem inte ar så ..., du förstår ju vad jag menar. Och sen att man kanske ser sina 
egna problem från en annan synvinkel och det behöver inte vara problem. Ar det någonting man 
känner igen sig i så kanske man ser det från en annan synvinkel nar man last det i en bok (Flicka, 
18 Ar). 

I proportion till hur många som svarat anser fler flickor an pojkar att en bok ska vara 

spännande - om man ser till de enstaka varderingsorden - (32 flickor och 11 pojkar), 

rolig (1 0 flickor och 3 pojkar), gripande (7 flickor och 1 pojke) liksom att den ska vara 

verklighetstrogen och att man ska lära sig något av den (4 flickor och 1 pojke). I propor- 

tion till hur många som svarat tycker en större andel pojkar än flickor att en bok ska 

vara händelserik (3 pojkar och 4 flickor), sorglig (2 pojkar och 3 flickor), inte avslöja 

slutet i början (2 pojkar och 1 flicka) och att innehållet inte bör vara for beskrivande (3 

pojkar och 3 flickor). 2 av pojkarna - och en flicka - tycker emelleqid också att "en bra 

bok" ska vara detaljerad och ingående. Endast pojkar (3 stycken) framhäver att en bok 

gärna ska växla mellan olika scener. Nedanstående citat, hämtat från en intervju med en 

18-årig pojke, ringar in några av dessa värderingar: 

Det händer nåt väldigt ofta ... Det ska inte vara sa man sitter tio sidor och laser om hur han åkte 
buss och kliade sig på benet och fick en resväska i huvet. Det ar inte så himla kul! Utan det ska 
liksom va nagonting stort, lite action. Eller sa kan det vara SA att inne i action ... att han gör en 
massa saker då, det gör ingenting (Pojke, 18 år). 



I äldre undersökningar har forskarna kommit fiam till att "spänning" var det viktigaste 

kriteriet på "en bra bok", vilket man aven kan märka i denna undersökning vid en be- 

traktelse av de enskilda varderingsorden. (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 6; 

Karlsson 1986, s 29; Brodow 1985, s 69, 110-1 11). Intressant ar, om man ser till de 

enskilda värderingsorden, att en större andel flickor i sammanställningen ovan anger att 

en bok ska vara spännande. I Brodows studie förhåller det sig tvärtom (ibid, 69, 110- 

1 1 1). Flera av eleverna i Karlssons studie tyckte, liksom många av de unga i denna 

materialredovisning, att en bok skulle ha en "bra handling". Ett verklighetstroget inne- 

håll var också en betydande egenskap for många (Karlsson 1986, s 29). 5 av ungdomar- 

na nämner den egenskapen i denna studie. Några ytterligare kriterier som togs upp av 

16-åringarna i Edgrens m.fl. undersökning var att man skulle få tillfalle att "tänka själv" 

nar man laser samt att en bok skulle vara "innehållsrik". Likartade värderingsord frarn- 

hålls också av några ungdomar i denna studie (3 respektive 4 stycken) (Edgren, Ingel- 

torp & Jacobsson 1985, s 6). 

I motsats till Karlssons resultatredovisning fiamgår av både specialarbetet fiån 1985 och 

denna studie att "en bra bok" gama ska "behandla kärlek och känslor". Även några pojk- 

ar i Edgrens m.fl. studie var av den åsikten, vilket däremot inte framgår av samman- 

ställningen ovan (Karlsson 1986, s 29; Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s. 6). 

Karlsson konstaterar också att endast ett fåtal nämnde "ett bra spr&" som en viktig fak- 

tor (Karlsson 1986, s 29). I ovanstående förteckning tar 4 personer (3 flickor och 1 

pojke) upp det som en betydande egenskap. Den 2 1 -årige pojke som påpekar detta 

skriver: "Det viktigaste kravet jag ställer på en bra bok förutom bra handling och in- 

tressanta huvudpersoner ar ett bildrikt och avancerat språk. Jag vill både njuta och lära 

mig medan jag laser och uppskattar nya formuleringar" (Pojke, 21 år). Som redan på- 

pekats är också bokens struktur av stor betydelse for ungdomarna i denna undersökning. 

3.3. Litteraturens funktion och varde 

I det följande tar jag upp vad ungdomarna anser att de får ut av att läsa. Jag har i efter- 

hand använt mig av samma huvudkategoriindelning som Brodow for att kunna göra en 

jämförelse (se Brodow 1985, s 122-133). Citaten som ar ämnade att ge en mer konkret 

och nyanserad bild av aspekterna är hämtade från intervjuerna. Delar av svaren från 

fråga 8, 10 och 12- 15 i intervjumanualen liksom fråga 6 och 9-1 0 i enkäten ligger till 

grund for indelningen (Bil. 1; Bil. 2). 21 personer, 14 flickor och 7 pojkar, har inte for- 

klarat närmare varför de tycker om att läsa. Den totala siffran anger antal personer. 
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Totalt Flickor Pojkar 

Avkoppling 38 27 11 
Spänningen 19 12 7 
Underhållande, stimulerande, roande, nöjet 14 11 3 
Avkoppling 8 6 2 
Far drömma sig bort, verklighetsflykten 8 5 3 
Hjämstimulans, intelligenstest (problemlösning) 3 2 1 

Kunskaper om tid, rum och samhälle 29 21 8 
Far reda pA vad som händer, haller sig informerad, allmänbildande, 
nutidsorientering 27 20 7 
Far historiska kunskaper 3 2 1 
Far kunskaper om andra kulturer 3 2 1 
Får kunskaper om olika ämnen 2 2 

Inlevelse - Självkännedom - Kansloutveckling 25 21 4 
Får en annan bild av verkligheten, ser saker från en annan synvinkel, 
far en bättre förstaelse för andra människor, lär känna olika människor 1 1 1 O 1 
FAr'tänka, känna, bli berörd 7 5 2 
Inlevelsen 6 5 1 
Man känner igen sig 5 5 
Far utlopp for de flesta känslor 1 1 
Skönheten, konstupplevelsen 1 1 

Fantasiutveckling 
Får fantisera bilder själv, fantasin far jobba 
"Böckerna brukar ofta passa de rollspel jag spelar" 

Språklig utveckling 
Lär sig nya formuleringar 
Lär sig stava 
Övar spraket genom att läsa pA engelska 
Får ett försprång i svenskan 

Sammanställningen tyder på att ungdomarna i första hand läser för att koppla av, något 

som 3 8 elevers svar indikerar. En 17-årig pojke säger att: "När man läser böcker kopplar 

jag av totalt" (Pojke, 17 år). 2 av flickorna som intervjuades laser för att det är under- 

hållande. En av dessa säger sig vara en "tunnelbanelasare" och laser enbart på resor i 

brist på annan sysselsättning. Att läsning används som en verklighetsflykt kan man 

spåra i följande citat av en 17-årig flicka: "Min bror brukar fråga mig om jag inte trivs 

med verkligheten och försöker fly i vag ... men det ar val kanske lite så, man vill komma 

bort ibland" (Flicka, 17 år). Det sista citatet under denna kategori kommer från en 18- 

årig pojke som tycker det oförutsägbara är en viktig krydda i läsningen: "Det är roligare 

ibland och sitta och läsa. Då vet man inte liksom riktigt vad som händer ... Om man 

sitter och spelar TV-spel ... då vet man ungefar vad som händer framöver ocksa (Pojke, 

l s år). 



I andra hand används läsningen till att inhämta "kunskaper om tid, rum och samhälle". 

29 ungdomars svar kan grupperas under denna kategori. En 17-årig flicka påpekar t.ex. 

att: "Om man laser en bok om Sydafrika, som utspelar sig i Sydafrika, aven om det är en 

skönlitterär bok så får man ju mycket fakta hur det är och bo där på köpet" (Flicka 17 

år). En av pojkarna på 1 8 år läser oftast böcker från upplysningstiden, medeltiden och 

romantiken for att "man får mycket reda på hur dom tänker och om hur samhället va på 

den här tiden" (Poj key 1 8 år). 

"Inlevelse, självkännedom och känsloutveckling" kan man sortera ut som viktiga ingre- 

dienser i 25 ungdomars svar. I tredje hand vill de unga med andra ord beröras känslo- 

mässigt när de laser. En 19-årig pojke jämför läsning med att titta på film och menar att 

"man lever sig val in i böcker på ett helt annat satt än vad man gör på filmer" (Pojke, 19 

år). 

Att "fantasin får jobba", man fantiserar bilder själv och att man "kan få tänka själv" 

nämner 3 av de intervjuade (1 pojke och 2 flickor), vilket om man använder Brodows 

kategorier, kan härleda till "fantasiutveckling" (Brodow 1985, s 123-132). Totalt sett har 

5 personer angett detta och därmed placerat denna verkan av att läsa i fjärde hand. 

I femte och sista hand väljer de unga att läsa for att uppnå en "språklig utveckling", vil- 

ket man kan iaktta i 4 personers svar. Att "man lär sig stava" och "får ett försprång på 

svenskan om inte annat" påpekar 2 av de personer (l flicka och 1 pojke) som inter- 

vjuades. En annan pojke säger: "Så laser jag ganska mycket fantasy på engelska nu då 

eftersom det ar [ett] mycket större litteraturutbud. Då övar man ju språket också (Pojke, 

18 år). 

De mest markanta skillnader som kan noteras mellan könen - i proportion till hur många 

som svarat - är att pojkarna i större utsträckning än flickorna laser för att stimulera fan- 

tasin och for att det är språkutvecklande. 3 pojkar och 2 flickor har framhållit "fantasi- 

utveckling" som en anledning till att läsa. Samma antal pojkar (3 stycken) och bara en 

av flickorna framhäver språkliga argument som motiv. Flickorna, å andra sidan, har i 

mycket högre grad än pojkarna angett "inlevelse, självkännedom och känsloutveckling" 

som skäl till att läsa. 21 flickors svar och 4 pojkars kan inordnas under denna kategori. 

Även att få "kunskaper om tid, rum och samhälle" har angetts mer fi-ekvent av flickorna 

(2 1 flickor och 8 pojkar). 



Frekvensordningen mellan de olika kategorierna skiljer sig något vid en jämförelse med 

Brodows resultat från 1983-1984. Av hans analys och sammanställning av elevernas 

svar framgår att de unga i första hand angav "språklig utveckling" som argument till Iäs- 

ning av skönlitteratur. Denna kategori placerar sig forst i femte hand i denna under- 

sökning. Ytterligare en väsentlig skillnad värd att notera är att läsning som "avkoppling" 

prioriterades i fjärde hand i Brodows studie men mest frekvent i denna material- 

redovisning (ibid, s 125-133). Likartade slutsatser kan emellertid dras av Edgrens m.fl. 

resultat, där 8 av de 9 16-åringarna i första hand läste för att koppla av och som tids- 

fördriv. Endast en person i den studien angav att han läste "för att lära sig" något (Ed- 

gren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 7). Frågeställningarna till eleverna i Brodows och i 

denna undersökning är emellertid av olika karaktär, vilket omöjliggör en rättvis jäm- 

förelse (Brodow 1985, s 123; Bil. 1, fråga 8, 10, 12-15; Bil. 2, fråga 6, 9-10). 

Ungdomarna som intervjuades tillfrågades också om de lärt sig något av den senaste 

lästa boken eller om den bekräftat något. Efter en stunds funderande kom 8 av dem på 

några aspekter som de tyckte varit värdefulla. Dessa kan indelas i tre av kategorierna 

ovan och belyses i det följande genom citat. 

Språklig utveckling: 

Douglas Adams, Liftarens guide till galaxen - "Han skriver så pass bra så man lär sig 

ganska mycket av att läsa" (Pojke, 16 år). 

Virginia Andrews, Petals on the wind (Sv. Blomblad för vinden) - "Mest for att den är 

på engelska" (Flicka, 19 år). 

Kunskaper om tid, rum och samhälle: 

Maj Bylock, Haxprovet - "Hur folk trodde --- Om en läkare typ skriver ... eller om nån 

hittar på en medicin, då ar man inte alls en häxa då är man proffs ... då blir man en 

hjälte. Här var det tvärtom, man blev nedvärderad" (Flicka, 18 år). 

Ken Follet Stormarnas tid och Maktens skördar - "Jo jag fick ju veta valdigt mycket om 

katedralbygge, mycket byggnadstekniker och sånt där [skratt] ... Nä, jag vet inte om den 

lärde mig någonting. Kanske lite hur dom såg på religionen på den tiden, hur pass oer- 

hört viktigt det var" (Flicka, 17 år). 

Gaston Leroux, Fantomen på operan - "har fått fakta om själva operahuset" (Pojke, 18 

år). 

Leon Uris, Exodus - "Ja, det har den verkligen ... Den innehåller ju valdigt mycket ... 
historiska fakta om judarna och om andra världskriget" (Pojke, 19 år). 



Inlevelse: 

Isaac Asimov, Stiftelsen och tiden - "Man har ju fått ... ett nytt satt och se på saker och 

ting, men det är ju inte säkert att jag ser det ur den synvinkeln. Men jag vet att det finns 

människor som tänker på annat satt" (Pojke, 18 år). 

Jonas Gardell, Passionsspelet - "Ja den har val bekräftat att jag alltid ansett att homo- 

sexuell kärlek är precis likadan som heterosexuell kärlek" (Flicka, 17 år). 

3.4. Omtyckta böcker och författare 

I följande avsnitt behandlas i tur och ordning vilka böcker de unga anser är bra, vilken 

den bästa bok de last är och slutligen vilka författare de brukar återkomma till. Samtliga 

titlar och författare finns sammanställda efter frekvens i bilagorna 4-6. Avsnittet bygger 

på svaren från fråga 25-28 och 30-3 1 i intervjumanualen samt från fråga 1 1-1 3 och 15- 

16 i enkäten (Bil. 1; Bil. 2). Några av de omdömen som lämnats om de populärare tit- 

larna och författarna återges genom citat. 

6 ungdomar, 4 flickor och 2 pojkar, har inte räknat upp några böcker de tyckt mycket 

om (Bil. 1, fråga 25; Bil. 2, fi-åga 11). 17 av de unga, 11 flickor och 6 pojkar, har inte 

tagit del av frågan om vilken den basta bok de last ar (Bil. 1, fråga 27; Bil. 2, fråga 12). 

8 av titlarna som angetts har varit omöjliga att identifiera. 27 personer, 19 flickor och 8 

pojkar har inte kunnat uppge någon favoritförfattare eller har uteblivit från att svara av 

andra skal (Bil. 1, fråga 30; Bil. 2, fråga 15). 

Uppraknandet av 3 eller flera bra böcker har resulterat i en imponerande mängd titlar. 

5 stycken har emellertid inte kunnat identifierats (Bil. 4). 1 sammanställningen kan man 

urskilja både vuxen-, ungdoms- och facklitteratur. Bland vuxen- och ungdoms- 

litteraturen kan man aven skönja ett tiotal klassiker eller titlar av något äldre årgång. 

Flera av fackböckerna är biografier men även litteratur om den svenska historien, da- 

torer, psykologi och om politik finns representerad. Ca 22,5% (34 stycken) av de ca 150 

titlarna är ungdomsböcker. 

Den enda roman som egentligen utmärker sig genom att ha fler läsare än de övriga ar 

Tolkiens verk Sagan om ringen. 18 ungdomar nämner ringen-trilogin bland de böcker 

de tyckt mycket om. Auels romaner Grottbjörnens folk och Hästarnas dal som hamnar 

på en delad andra plats, frekventiellt sett, i förteckningen över vuxenlitteratur har långt 

ifrån så många hängivna läsare (6 flickor vardera). På tredje plats återfinns Fogelströms 



Mina drömmars stad. 5 personer har valt ut den som en bra bok. Auels fortsättningsverk 

om Cromagnonflickan Ayla Mammutjagarna och Stäppvandringen och Guillous Ond- 

skan är några andra romaner som placerar sig högt upp i listan. Biografin Betty Mah- 

moodys Inte utan min dotter är den fackbok som flest personer angett som bra (4 styck- 

en). 

De könsskillnader som kan noteras är att pojkarna i högre grad an flickorna väljer att 

läsa fantasyromaner som t.ex. Tolkiens Sagan om ringen (14 pojkar och 4 flickor), 

Eddings The hidden cify (2 pojkar och 1 flicka), Sagan om Belgarion (3 pojkar) och 

Sagan om Mallorea (3 pojkar). 2 pojkar som intervjuades omtalar Tolkien och hans 

verk på detta satt: "Tolkiens verk är dom jag högaktar mest, [det var] han som grundade 

allt med fantasylitteratur. --- Tolkien bygger ju upp sina världar så bra pga. att han 

skriver så noggrant. Det blir ju verklighetskänsla i dem. Likadant som han gör sina 

språk. Han har ju utvecklat flera språk" (Pojke, 17 år). "Dom var alldeles för bra .... Det 

var ett nytt sätt att läsa på för mig. Man har ju liksom bara last saker i skolan. När man 

läste de här så fick man reda på att det fanns ju trots allt de här science fiction grejorna: 

nya världar ... plus att det var en väldigt spännande bok också" (Pojke, 18 år). Guillous 

Ondskan och Coq Rouge är andra favoriter hos det manliga könet. Bland ungdoms- 

romanerna kan man främst urskilja Wahls Vinterviken som en populär bok bland pojk- 

arna. Romanen läses emellertid också av många flickor. Av de faktaböcker pojkarna 

räknat upp behandlar 2 den svenska historien och en datasäkerhet och integritet. 

Populärromaner som Auels Grottbjörnens folk och Andrews Blomblad för vinden med 

fortsättning har däremot uteslutande omnämnts av flickor. En av flickorna beskriver vad 

det ar som gör Auels böcker så bra på detta satt: "Hennes satt att skriva, hon gör allting 

så levande o verkligt! ! " (Flicka, 17 år). Två andra titlar som är omtyckta bland flickorna 

är Fogelströms Mina drömmars stad och Rices En vampyrs bekannelser. Mellan 2-6 

flickor har räknat upp någon av ovanstående titlar. De ungdomsböcker flickorna omtalat 

mest fiekvent är Wahls Vinterviken (5 stycken) och Pohls Janne min van (3 stycken). 

Man kan dock inte utnämna någon roman, varken bland ungdoms- eller vuxen- 

litteraturen, som en Överlägsen favorit bland flickorna. När det gäller facklitteraturen 

nämner flickorna 5 biografier, en bok om psykologi och en om politik. Mahmoodys 

självbiografi Inte utan min dotter har 4 av flickorna omnämnt som "bra". 

Inte fullt lika många ungdomar har, som redan framgått, besvarat frågan om vilken den 

basta bok de läst ar. Några har, å andra sidan, angett fler än en titel. 3 av titlarna har inte 

kunnat identifieras. Bilaga 5 är en fullständig förteckning över angivna böcker. I sam- 



manställningen är ca 33% (1 8 stycken) av de ca 55 titlarna ungdomsböcker. 3 fakta- 

böcker och 4 ungdomsklassiker finns representerade. De populäraste romanerna är aven 

här Tolkiens Sagan om ringen och Wahls Vinterviken. Endast pojkar har angett ringen- 

trilogin som den basta bok de läst (8 stycken). Även Vintewiken favoriseras i högre grad 

av pojkarna. 3 pojkar och 2 flickor omnämner den som bast. 

King är den författare som flest personer har som favorit (6 stycken). 5 av ungdomarna 

har angett Koontz som favoritförfattare och samma antal (5 stycken) tycker bast om 

Tolkien. Guillou, Auel, Eddings, Steel och Svedelid är några andra författarnamn som 

räknats upp av mellan 3-4 personer. Bilaga 6 är en fullständig förteckning över favorit- 

författarna. Följande citat, från en av enkäterna, belyser en 17-årig flickas tankar om 

Kings romaner: "Dom é annorlunda, inte alls som andra. Dom é sjuka på nåt satt det är 

det som gör dem bra. (Psykskrack)" (Flicka, 17 år). 

Det kan kanske tyckas lite märkligt att King och Koontz placerar sig så "bra" då deras 

romaner inte fått någon direkt framskjuten plats i de två tidigare nämnda förteckning- 

arna (Bil. 4; Bil. 5). Ett flertal av dessa författares titlar finns dock uppräknade i sam- 

manställningarna. Man måste emellertid också komma ihåg att 27 ungdomar inte om- 

nämnt någon författare som de brukar återkomma till. 

Man kan även i denna delstudie sortera ut ett tiotal författare till klassiker och andra 

äldre volymer. Några exempel är Dostojevskij, Dumas, Kafka, Kipling och Maupassant. 

Tre poeter: Fröding, Sjöberg och Stagnelius finns också uppräknade. De författare som 

tycks vara något populärare bland pojkarna är Tolkien, Guillou, Eddings, Svedelid och 

Tove Jansson. Mellan 2-3 pojkar har angett någon av dessa författares namn. I flickor- 

nas val utmarker sig b1.a. Koontz, Auel och Steel som något populärare författarnamn, 

vilka omnämnts av mellan 3-4 personer. King är ungefar lika omtyckt av bagge könen. 

Till skillnad från vad tidigare studier visat är inte populärlitteraturen lika starkt dominer- 

ande i dessa ungdomars bokval. Några populärförfattare omnämns men inte alls lika fre- 

kvent som i tidigare undersökningar (Lundqvist 1988, s 12-13; Lindwall 1987, s 101 - 
104; Brodow 1985, s 70-75, 86; Byström 1986, s 22, bil. 3; Bil. 4-5). I de förteckningar 

som Byström och Brodow redovisar kan man dock, i likhet med denna studie, skönja ett 

mer varierande urval (Brodow 1985, s 70-75,86; Byström 1986, s 22: bil. 3; Bil. 4-5). 

När det galler skillnader mellan könen kan emellertid vissa likartade slutsatser dras. Tol- 

kien var både i Lindwalls, Byströms och Brodows undersökningar, liksom i denna, en 
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populärare författare bland pojkarna (Lindwall 1987, s 102; Byström 1986, s 22; Bro- 

dow 1985, s 52, 63-64, 74, 135-137). I likhet med flickorna i denna studie favoriserade 

flickorna i Byströms och Lindwalls undersökningar Auel i större utsträckning an pojk- 

arna (Byström 1986, s 22; Lindwall 1987, s 102). A andra sidan framgår det av Lind- 

walls studie att King var populärare bland pojkarna än flickorna (ibid, s 102). I denna 

materialredovisning liksom i Lundqvists är han ett lika populäri författarnamn hos båda 

könen (Lundqvist 1988, s 13). Flickorna har emellertid i större utsträckning än pojkarna 

omnämnt hans romaner som bra i denna, senare undersökning. 

Att det fanns en stor spännvidd i ungdomarnas val av litteratur konstaterar flera av de 

tidigare forskarna. Såväl kiosklitteratur som kvalificerad vuxenlitteratur kunde urskiljas 

(Byström 1986, s 18, bil. 3; Lundqvist 1988, s 13; Brodow 1985, s 70-75; Edgren, 

Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 20). Detta framgår också av förteckningarna över de 

romaner och författare som läses och uppskattas i denna undersökning (se Bil. 4-6). 

Liksom i Brodows undersökning omnämns även har flera klassiska verk och författare. 

Mellan 1%-6% av eleverna i de tre olika årskullarna hade dessutom angett en fackbok 

bland de böcker som betytt något för dem. I denna studie visar en kvantifiering att 4 per- 

soner, 5 % av ungdomarna, omnämnt en fackbok som den basta bok de last (Brodow 

1985. s 70-75. 107-1 10. 123-139, 173-174). Samtidigt kan noteras att samma person 

angett både av litteraturkritiker respekterade, men även mindre hyllade författare och 

böcker, vilket även Lundqvist konstaterar (Lundqvist 1988, s 13). Av tidsskäl har jag 

inte haft möjlighet att, i likhet med Brodow, göra en kategorisering av den mest om- 

talade skönlitteraturen efter kvalitetsaspekter (Brodow 1985, s 107- 1 1 1). 

I tidigare studier dominerade vuxenlitteraturen över ungdomsromanerna. Detta mönster 

kan man märka aven i denna undersökning (ibid, s 13; Lindwall 1987, s 101 - 103; By- 

ström 1986. s 17, bil. 3; Brodow 1985, s 70-75, 109-11 1; Bil. 4-5). Som framgår av 

bilaga 4-5 har dock ett flertal ungdomsböcker omnämnts av de unga som bra. En sam- 

manräkning visar att ca 27,5% (21 personer) har angett en ungdomsbok som favoritbok. 

Av Brodows studie kan man utläsa att bara mellan 4%-15% av ungdomarna i de olika 

årskullarna hade räknat upp en barn- eller ungdomsbok bland de böcker som varit 

värdefulla för dem (ibid, 107- 1 10). 



3.5. Incitament till läsning och bokförmedling 

Avsnittet belyser vad som påverkar de ungas val av litteratur samt hur de valjer ut och 

får tillgång till de böcker de vill läsa. Hur de får sina boktips (Bil.1, fråga 35; Bil. 2, 

fråga 19) har jag vid bearbetningen funnit alltför snarlik frågan om hur man valjer ut 

sina böcker och därför inte behandlat. När man läser, vad man anser om litteraturen i 

skolan och huruvida högläsning förekom i barndomen respektive hur det förhåller sig 

med föräldrarnas bokvanor behandlas inte heller (Bil. 1, fråga 32,36, 38- 39; Bil. 2, 

fråga 20-22). De ungdomar som intervjuats har, i motsats till dem som besvarat enkäten: 

enbart fått komma med egna förslag på dessa frågor vilket kan ha påverkat resultatet 

något. 

3.5.1. Incitament till läsning 

Diagram 6 visar vad ungdomarna främst påverkas av när de valjer ut böcker. 2 av poj- 

karna har inte besvarat frågan. 
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Diagram 6. Incitament till läsning i faktiska antal. 

Båda könen tycks i första hand styras av bokens baksidetext. 46 flickor och 17 pojkar 

har angett det alternativet. I andra hand sätter man sin tilltro till kamraternas rekommen- 

dationer, vilket 28 flickor och 12 pojkar svarat. I tredje hand attraheras flickorna av om- 

slaget medan pojkarna läser bokrecensioner. För flickornas del hamnar bokrecensioner 

på fjärde plats. Det är dock mer förekommande bland flickorna än bland pojkarna att 

både välja böcker utifrån recensioner och baksidetexter. Flickorna påverkas också mer 



än pojkarna av kamraternas tips. Betydligt fler flickor än pojkar valjer också böcker 

efter omslaget och syskons rekommendationer. Bland pojkarna är det något vanligare att 

man får impulser till läsning genom föräldrarna an bland flickorna. Läraren och biblio- 

tekarien har man, av resultatet att döma, inget större förtroende för vid val av böcker. 

Följande citat, hämtat från en intervju med en 17-årig pojke, belyser varför han inte 

frågar bibliotekarierna om fantasylitteratur: "det har dom inte så stor kännedom om än 

faktiskt. Det varierar liksom ... en del har ju som åsikt att fantasy är skraplitteratur ock- 

så. Så det är inte så kul att fråga" (Pojke, 17 år). Att endast en person angett att han 

valjer efter författarnamn beror nog mest på att det inte var något fast svarsalternativ. 

Vid en jämförelse med tidigare studier på området finner man att baksidetexten aven 

angetts som främsta påverkanskanal både i denna, i Byströms och Brodows under- 

sökningar (Byström 1986, s 16-1 7; Brodow 1985, s 19). I Spenkes studie fanns inte 

detta alternativ att tillgå. Har hamnar val efter författarnamn i första rummet, vilket val- 

des i tredje respektive sjatte hand i Byströms och Brodows studier (Spenke 1982, s 70- 

7 1; Byström 1986, s 16-1 7; Brodow 1985, s 19). Beklagligt nog fanns inte alternativet 

med i den har undersökningen. Att kamraterna har stor inverkan vid val av böcker visar 

samtliga @ra studier på området, vilket genomgående ar det näst mest valda alternativet 

(ibid, s 19; Byström 1986, s 16-17; Spenke 1982, s 70-71). 

Av Byströms och Brodows resultat kan man, liksom av diagrammet ovan, utläsa att de 

unga i hög grad påverkas av omslaget (Byström 1986, s 16- 17; Brodow 1985, s 19). 

Bokrecensioner gav, i undersökningen som presenteras här, i lika hög grad som om- 

slaget impulser till läsning. Även i Brodows studie hamnade recensioner direkt efter 

omslaget som styrmedel (ibid, s 19). I Byströms förfrågan fanns inte detta svars- 

alternativ (Byström 1986, s 16-17). I specialarbetet från 1985 framgår att 16-åringarna, 

med åren. blivit mer måna om att läsa bokrecensioner och annonser innan de köpte eller 

lånade en bok (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 20). Av Byströms studie framgår, 

liksom av denna, att flickorna påverkades i högre grad an pojkarna av baksidetexten, 

kamraternas tips och av omslaget. Även pojkarna i hennes undersökning styrdes mer av 

föräldrarnas rekommendationer än flickorna (Byström 1986, s 16- 17). 

Bibliotekariers och lärares boktips hade även låg prioritet i Byströms och Brodows stu- 

dier (Byström 1986. s 16-1 7; Brodow 1985, s 19). Det skulle vara önskvärt, som också 

Brodow påpekar (ibid. s 28), om bibliotekarierna tog sig tid att "bokprata" aven för ton- 

åringar och unga vuxna. I dag är det en verksamhet som främst riktas till barnen. 20% 



av de unga i Byströms undersökning efterlyste också en vidgad bokinformation fiån 

både bibliotekariers och lärares håll (Byström 1986, s 20-21). 

Ett sätt för biblioteken att nå ut till många ungdomar framgår av en artikel i Bibliotek i 

samhälle fiån 1992. Här kan man läsa om hur en barnbibliotekarie i Botkyrka kommun 

utanför Stockholm nyttjar den lokala TV-kanalen för att förmedla boktips till b1.a. unga 

människor. Till några av sändningarna engagerades också en grupp tonårsflickor som 

fick bidra med förslag på böcker och tillsammans med bibliotekarien diskutera dessa i 

TV-rutan. I slutet av varje progam framhöll man att böckerna fanns tillgängliga på Bot- 

kyrkas bibliotek (Nilsson 1992, s 49-5 1). Ett annat sätt skulle kunna vara att använda sig 

av Internet som är på frammaisch in i våra grund- och gymnasieskolor. Biblioteken 

skulle b1.a. kunna utnyttja detta världsomspännande nät till information om nya böcker. 

Av diagrammet framgår också att många valde ut en bok genom att först provläsa lite i 

den (1 8 personer). Att ungdomar i hög grad valjer ut böcker efter handling eller genre 

framgår också av Edgrens m.fl. studie. Uppsatsförfattarna ställer sig av den anledningen 

frågande till bibliotekens normala uppställning av romaner, efter författarnamn (Edgren, 

Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 20-21). Indexering av skönlitteratur, efter genre och 

handling skulle vara till god hjälp för dem som främst valjer ut böcker på detta sätt. Av 

Hardeborns och Sjöbergs specialarbete framgår också att många ungdomar föredrog en 

tematisk eller alfabetisk uppställning av böcker (Hardeborn & Sjöberg 1989, s 4-5, bil. 

7a-7d). 

De försök som gjorts i Fredriksund på Sjalland, i Hofors och i Astorp med uppställning 

av böcker efter teman eller genrer har fått Övervägande positivt mottagande från an- 

vändarna (Hiort-Lorenzen 1988, s 123- 128, 169-1 70; Holmqvist m.fl. 1994, s 17-21,40- 

43). Kanske fler bibliotek skulle vara hjälpta av en dylik awikelse fiån det traditionella 

uppstallningssystemet. 

3.5.2. Bokförmedling 

Hur ungdomarna får tillgång till litteraturen redovisas i diagram 7. En pojke har ej be- 

svarat frågan. Svarsalternativet lånar av lärare har smugit sig in av misstag, men 3 av 

flickorna hävdar emellertid att lärarna står till tjänst med utlån av böcker. 
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Diagram 7 Bokfoi-nzedling i faktiska antal 

Av resultatet att döma har biblioteket en framskjuten plats när det galler förmedling av 

litteratur. Sammanlagt har 44 flickor och 18 pojkar angett att de lånar böcker där. Skill- 

naderna ar sedan inte så stora mellan de övriga bokkanalerna, förutom i fråga om lån av 

syskon som angetts minst frekvent. Flickorna lånar i något större utsträckning av kam- 

rater an vad de köper böcker. För pojkarnas del förhåller det sig tvärtom. Nästan halften 

av flickorna (24 stycken) brukar låna böcker av föräldrarna och det ar betydligt vanlig- 

are bland flickorna än bland pojkarna att låna böcker av syskon. 

Av tidigare forskare är det främst Byström som undersökt detta förhållande. I likhet med 

resultatet av denna studie så lånade de unga främst på bibliotek. Totalt hade 3 1 % denna 

vana mot, omräknat i procent, hela 8 1 3 %  (62 stycken) i denna undersökning. Samma 

differenser mellan flickor och pojkar avspeglas aven har, dvs. att pojkarna i högre grad 

köpte böckerna än lånade av kamrater och att förhållandet var omvänt for flickornas del. 

20% av de unga i Byströms studie fick böcker som gåvor, ett alternativ som tyvärr sak- 

nades i denna studie. Att låna av syskon var inte heller så populärt bland dessa ung- 

domar. Till skillnad från i denna undersökning var det mer vanligt bland pojkarna i By- 

ströms undersökning än bland flickorna att låna av syskon. Om man lånade av for- 

aldrarna framgår inte av undersökningen (Byström 1986, s 14). 

Over hälften, 5 stycken av de 9 tillfrågade ungdomarna i Edgrens m.fl. studie lånade 

också regelbundet på bibliotek medan de övriga 4 fick tag i sina böcker genom kam- 

rater, föräldrar eller syskon (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 8). 



Lundqvist och Karlsson antyder att många av ungdomarna tycktes ha tillgång till böcker 

i hemmet (Lundqvist 1988, s 13; Karlsson 1986, s 28). Att nästan hälften av flickorna i 

denna studie får böcker genom föräldrarna tyder också på en sådan tendens. Karlsson 

uppger, i motsats till utfallet av denna studie, att bibliotekslån inte förekom i någon stör- 

re utsträckning (ibid, s 28). Samtidigt kan noteras att i Lindwalls undersökning hade 

61 % lånat någon bok på stadsbiblioteket under de tre senaste månaderna (Lindwall 

1987, S 100-101). 

3.6. Biblioteksutnyttjande 

Efter föregående avsnitts rapport om den stora andel ungdomar som brukar låna på 

bibliotek kommer jag nu att gå in på lånetathet. Innan detta berörs skall besöksfrekvens 

på kommunbiblioteken presenteras. I samband med låneintencitet redogör jag också for 

på vilka bibliotek samt på vilka avdelningar, ungdoms- eller vuxenavdelningen, ung- 

domarna vanligtvis lånar. Slutligen tar jag upp de ungas inställning till "sitt" kommun- 

bibliotek och varför somliga av dem inte är biblioteksanvändare. Fråga 45-47 i intervju- 

manualen (Bil. 1) liksom fråga 24, 30-3 1 i enkäten (Bil. 2) behandlas ej. 

3.6.1. Besöksfrekvens på kommunbiblioteken 

Besöksirekvens 
- 

Flickor Pojkar 

Diagruin 8. Besöksfiekvens på kommunbiblioteken i faktiska antal. 

Av diagram 8 framgår hur ofta ungdomarna besöker något av kommunbiblioteken. 

Enkät- och intervjumaterialet resulterade i en mängd olika svarsalternativ som om- 

54 



arbetats till några f&e variabler. 2 flickor har ej besvarat fiågan som ligger till grund 

för diagrammet. 

Mer an hälften av båda könen (33 flickor och 13 pojkar) besöker ett kommunbibliotek 

varannan månad eller oftare. När det gäller flickorna ar det mest vanligt att gå till biblio- 

teket en gång i månaden, vilket 15 stycken svarat att de gör, och 9 flickor besöker bib- 

lioteket varannan månad. Endast 2 pojkar går dit en gång i månaden medan 5 stycken 

angett varannan månad, vilket är det vanligaste svaret. Vad pojkarna beträffar så är det, i 

proportion till hur många som svarat, vanligare an bland flickorna att besöka biblioteket 

så ofta som en gång i veckan till var tredje vecka, vilket 6 pojkar och 9 flickor gör. Det 

ar emellertid också mer förekommande bland pojkarna an bland flickorna att gå till 

biblioteket mer sporadiskt - en till @ra gånger om året, periodvis eller enbart vid skol- 

uppgifter - (7 pojkar och 12 flickor). En betydligt större andel pojkar än flickor besöker 

dessutom nästan aldrig biblioteket (4 pojkar och 5 flickor). 

I specialarbetet från 1985 kan man endast utläsa hur ofta de 5 regelbundna låntagarna 

besökte biblioteket, vilket varierade från en gång i månaden till flera gånger i veckan 

(Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 8). De som besöker biblioteket mellan dessa 

intervaller i denna studie uppgår till 32 personer. 

Eftersom jag inte kunnat hitta någon större svensk undersökning som belyser besöks- 

frekvens på bibliotek bland 16-21 -åringar gör jag i det följande en jämförelse med en 

dansk studie som Torben Weinreich omnämner. Den visar att 1987 använde 15% av de 

danska ungdomarna, mellan 16-19 år som ingick i undersökningen, biblioteket minst en 

gång i veckan. Endast 8% (6 personer) besöker biblioteket lika frekvent i denna studie. 

De övriga resultaten tyder på att svenskarna utnyttjar biblioteket i något högre grad än 

de danska ungdomarna. 30% av danskarna använde biblioteket minst en gång i månaden 

mot 34% (26 personer) av de svenska ungdomarna. Mer sällan, men minst en gång per 

år besökte 39% av danskarna biblioteket och 43,5% av svenskarna (33 personer), om 

man raknar med dem som går dit periodvis och endast vid skoluppgifter. 16% av de 

unga danskarna använde aldrig biblioteket, vilket kan jämföras med de 12% (9 per- 

soner) som svarat att de nästan aldrig besöker biblioteket i denna undersökning (Wein- 

reich 1989, s 74-76). 



3.6.2. Låneintencitet 

Nar det galler hur ofta man lånar så framgår av diagrammet nedan att det inte sker vid 

varje biblioteksbesök. 7 personer, 4 flickor och 3 pojkar, har ej besvarat frågan. 

Lå ne t e  kve ns 

Flickor r-7 
L Pojkar 

Diag~ani 9. Låneintencitet i faktiska antal 

Både bland flickorna och pojkarna är det mest, och lika, brukligt att låna en gång i 

månaden, vilket 13 flickor och 6 pojkar svarat. Ett fåtal lånar oftare, vilket också 

ungefar lika vanligt bland båda könen. Varannan månad, som 9 flickor angett, är det 

näst mest vanliga svaret bland flickorna. För pojkarna ar det lika vanlig att låna var- 

annan vecka som varannan månad. Att låna mer sällan - en gång var tredje månad till en 

gång om året, periodvis och vid skolbesök - ar betydligt mer förekommande bland 

flickorna. I proportion till hur många som svarat har å andra sidan dubbelt så stor andel 

pojkar angett att de nästan aldrig lånar ( 5  flickor och 5  pojkar). Som tidigare påpekats i 

uppsatsen har många inte tid att läsa böcker privat i den omfattning de skulle önska 

eftersom skolarbetet upptar en stor del av fritiden (s 33). Av den anledningen kan man 

heller inte låna så frekvent för privat bruk. Detta framgår b1.a. av följande citat, hämtat 

från en intervju med en 18-årig flicka: "Jag har försökt skara ner på det dar med lån- 

andet for det blir bara att jag laser en massa och inte gör det jag ska" (Flicka, 18 år). 

För att kunna jämföra med tidigare forskning på området har jag också liär omvandlat 

några av de faktiska antalen till procent. Resultatet för båda könen skiljer sig inte nämn- 

vart från Byströms studie, som framförallt undersökt dessa förhållanden. Byström har 

dock nöjt sig med fem fasta svarsalternativ - en gång i veckan, ett par gånger i månaden, 

en gång i månaden, ett par gånger per år och aldrig. Den största gruppen lånar ett par 



gånger per år (58%). Jag har sammanställt resultatet av dem som lånar mellan en gång 

varannan månad till en gång om år, periodvis och vid skolbesök, for att uppnå en någor- 

lunda jämförbar procentsats med detta resultat. Denna summering visar att ca 40,5% (3 1 

personer) i denna undersökning har dessa vanor, 173% f&e än i Byströms studie. 37% 

(28 personer) lånar så ofta som mellan en gång i veckan till en gång i månaden, vilket 

33% angett i Byströms undersökning. Ungdomarna i materialredovisningen lånar med 

andra ord något tätare än respondenterna i Byströms studie (Byström 1986, s 15). 

Av Byströms studie framgår också, liksom av denna, att det var mer vanligt bland 

flickorna än bland pojkarna att låna mer sporadiskt. Pojkarna angav, å andra sidan, ' 

dubbelt så ofta i dessa båda studier att de nästan aldrig - eller aldrig - lånade på biblio- 

teket. Den mest markanta skillnaden mellan de båda undersökningsresultaten är att en så 

stor del som 21% (5 stycken) av pojkarna i denna studie nastan aldrig lånar på biblio- 

teket mot 14% i Byströms rapport (ibid). 

6 1 % av ungdomarna i Lindwalls studie hade lånat någon bok på stadsbiblioteket under 

de tre senaste månaderna (Lindwall 1987, s 100-1 01). I likhet med detta resultat visar 

diagrammet ovan att 56,5% (45 personer) lånar böcker på något bibliotek mellan en 

gång i veckan till en gång var tredje månad. 

3.6.3. Lån på olika bibliotekstyper 

A 
n 
t 20.- 
a 
I 

10. - -  -- d - .  

i 

o, 
Skolbiblio Huvud biblio Filialbiblio E j  svar 

Biblioie k 
- 

Flickor i Pojkar 

Diagram I O. Bibliotekstyper som ungdonlarna i lånar på, i faktiska antal. 



Diagrammet ovan belyser hur vanligt det är bland de unga att låna på skolbiblioteket, 

huvudbiblioteket vid Odenplan respektive på ett filialbibliotek i kommunen. 4 personer, 

2 flickor och 2 pojkar, har ej tagit del av fkågan. Resultatet pekar på att både pojkarna 

och flickorna lånar ungefar lika ofta på skolbiblioteket som på ett filialbibliotek. Poj k- 

ama lånar dessutom i lika hög grad på huvudbiblioteket. 

Anmärkningsvärt är att, omvandlat till procent, 41,5% av pojkarna ( l0  personer) lånar 

på huvudbiblioteket medan endast 21 % av flickorna (1 1 personer) har samma vana. Det 

kan tyckas lite märkligt när huvudparten av ungdomarna i undersökningen är bosatta i 

någon av Stockholms förorter. De ungdomar jag samtalade med vid intervjuerna, och 

som uppgav att de lånade vid Odenplan, antydde att man passade på att gå till biblio- 

teket när man var inne i staden. 4 av de intervjuade hade denna vana (2 pojkar och 2 

flickor). Biblioteket i förorten, där intervjuerna gjordes, var för övrigt stängt vid tid- 

punkten pga. flyttning, vilket också bidrog till resorna in till staden. Flickorna lånar i 

större utsträckning på skolbiblioteket och på olika filialbibliotek än vad pojkarna gör. 

69% (36 stycken) lånar på skolbiblioteket mot 373% (9 stycken) av pojkarna och 

65,5% (34 stycken) lånar på filialbiblioteket mot 41,5% (10 stycken) av pojkarna. På 

detta område har jag inte kunnat hitta någon analog empiri att föra en diskussion emot. 

3.6.4. Ungdoms- eller vuxenavdelningen 

40. 

30. 

20 .. 

10. 

o... 

Avdelningar 
- 

Flickor L Pojkar 

Diagram l l .  Avdelningar på biblioteket som ungdomarna uppsöker, i faktiska antal. 



Av diagram 11 kan man utläsa i vilken mån böckerna på bibliotekets ungdoms- 

respektive vuxenavdelning intresserar ungdomarna. 2 flickor och 3 pojkar har ej be- 

svarat firågan. Svarsalternativet både och ar det mest dominerande. Både flickorna och 

pojkarna tycks alltså i de flesta fall söka sig till både ungdoms- och vuxenavdelningen. 

39 flickor har deklarerat detta liksom 16 pojkar. 3 av flickorna intresserar sig ute- 

slutande för böcker på ungdomsavdelningen. Att de enbart attraheras av litteraturen på 

vuxenavdelningen har - i proportion till hur många som svarat - en större andel pojkar 

angett (5 pojkar och 8 flickor). 

I Edgrens m.fl. studie har samma fenomen undersökts bland de 9 16-åringama. Även 

dessa ungdomar besökte både ungdoms- och vuxenavdelningen. Pojkarna visade dock 

ett större intresse för vuxenavdelningen an flickorna, vilket också framgår av diagram- 

met ovan, där 21 % av pojkarna (5 stycken) och 15,5% av flickorna (8 stycken) markerat 

svarsalternativet (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 7). Kanske skulle det vara en 

god ide om fler bibliotek integrerade ett urval passande vuxenböcker med litteraturen på 

ungdomsavdelningen som några av flickorna i Hardeborns och Sjöbergs undersökning 

föreslog. Detta har b1.a. utprovats med goda resultat i Fredriksund på Sjalland (Harde- 

born & Sjöberg 1989, s 4, bil. 7a-7d; Hiort-Lorenzen 1988, s 123-128, 169 -170). En 

blandning av böckerna skulle kunna medverka till en naturlig övergång från ungdoms- 

till vuxenlitteratur liksom till en större öppenhet mellan de båda avdelningarna. 

3.6.5. Kommunbibliotekens brister och förtjänster 

Endast 36 personer, 27 flickor och 9 pojkar, har besvarat frågorna om vad man tycker 

om "sitt" kommunbibliotek eller om man saknar några böcker där. Det innebär ett bort- 

fall på 40 personer (26 flickor och 14 pojkar). Majoriteten av de som svarat, 19 stycken 

(13 flickor och 6 pojkar), ar glädjande nog tillfredsstallda med bibliotekens utbud. De 

olika anledningar till missnöje som framkommit har sammanställts och presenteras 

nedan i rangordning. 
Totalt Flickor Pojkar 

Populärromaner som Sergeanne Golons "Angeliqueserie'~ Margit 
Sandemos Sagan om isfolket samt Virginia Andrews och Jackie Collins 
romaner saknas 4 4 
FA nya, moderna böcker. det dröjer innan nya böcker kommer in 3 3 
För få faktaböcker om vissa djurarter för vuxna, t.ex. akvariefiskar 3 2 
För litet utbud av fantasylitteratur, fantasylitteraturen ar oftast utlånad 2 
För fil psykologiböcker som behandlar dagliga problem, t.ex. avundsjuka, 
svartsjuka, kärlek etc. - 7 2 



För få spännande böcker som t.ex. thrillers och polisromaner 2 2 
För få böcker som behandlar nordisk mytologi 1 1 
För f5 böcker som behandlar andra religioner, t.ex. satanism 1 1 
För litet utbud av ungdomsromaner 1 1 
För litet utbud av faktaböcker 1 1 

Av resultatet att döma saknar flickorna (4 stycken) främst populärromaner av några 

nämnda författare. 3 flickor påpekar också att biblioteken har for få nya, moderna 

böcker och att det tar för lång tid innan böckerna köps in. 3 av eleverna på Djurvårdar- 

linjen är inte tillfredsställda med bibliotekens urval av faktaböcker om djur. Pojkarna (2 

personer) ar främst missnöjda med utbudet av fantasylitteraturen eller att dessa böcker 

väldigt ofta är utlånade. En 17-årig pojke som intervjuades och i första hand läste 

fantasyromaner tillfrågades om han fick tag i dessa böcker på biblioteket. Svaret blev: 

"Inte dom engelska. Dom svenska är det också lite knöl med. Det var en bok jag tänkte 

låna på stadsbiblioteket och då hade dom en och det var 14 stycken i kö ... Nä tack då 

hinner jag nog köpa den!" (Pojke, 17 år). 

Byström har analyserat vad ungdomarna ansåg om det integrerade folk- och skol- 

biblioteket i den skola undersökningen utfördes. Även majoriteten av dessa ungdomar 

hade en positiv inställning till biblioteket i fråga. I likhet med resultatet ovan påpekade 

emellertid 2 pojkar att det fanns för få nya faktaböcker. Sammanlagt är 7 personer (6 

flickor och 1 pojke) inte nöjda med "sitt" biblioteks utbud av faktaböcker i denna studie. 

En pojke i Byströms undersökning tyckte att det borde finnas fler nya böcker liksom 3 

av flickorna i denna materialredovisning också påpekar. En annan pojke i Byströms 

undersökning tyckte också att tidsskriftsutbudet kunde varit större (Byström 1986, s 22- 

24). Detta tas emellertid inte upp av någon av ungdomarna i denna studie. 

Inte heller de regelbundna bibliotekslåntagarna i Edgrens m.fl. studie var direkt miss- 

nöjda med litteraturutbudet. Några ansåg dock att de långa köerna på nya böcker var ett 

problem (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 9). Detta uttalas inte bokstavligen av 

någon i denna studie men möjligtvis kan det vara en anledning till att biblioteken tycks 

ha för få nya, moderna böcker, som 3 av flickorna hävdar. En pojke i specialarbetet från 

1985 saknade också verkstadshandböcker för motorcyklar (ibid, s 19). 

3.6.6. Anledningar till att man inte lånar på bibliotek 

De olika argument som 37 av ungdomarna, 25 flickor och 12 pojkar, har lämnat till att 

de inte lånar böcker på bibliotek är ordnade efter frekvens i förteckningen som följer. 

60 



Totalt Flickor Pojkar 

Köper böcker själv 
Har böcker hemma, har egna böcker 
Lanar av kompisar 
Har inte tid att läsa eller ga till biblioteket 
Kommer inte i håg att lämna tillbaka i tid, pressande med återlamnings- 
datumet 
Biblioteken har inte de böcker jag vill ha 
Orkar inte 
Tycker inte om att läsa 
Långt att åka till biblioteket 
Det ar svart att hitta nagon intressant bok eftersom skönlitteraturen star 
så kompakt 
Lanar av syskon 
Ar med i bokklubb 
Laser inte så ofta 
Böckerna ar ofta utlanade 

De skäl som framhävts mest frekvent till att man inte lånar på bibliotek ar att antingen 

köper man böckerna själva, har böcker i hemmet eller så lånar man av kamrater. Mellan 

6-7 personer har angett något av dessa argument. 6 personer anser sig antingen inte ha 

tid att läsa eller att gå till biblioteket och samma antal finner det betungande med det 

fastställda återlämningsdatumet. Ytterligare en orsak till att man inte lånar är att biblio- 

tekens urval av böcker inte är tillfiedsstallande, vilket 5 personer anser. 

I proportion till hur många som svarat köper en större andel pojkar än flickor sina 

böcker (3 pojkar och 4 flickor), vilket aven framgår av diagram 7 (s 52-53). Flickorna 

har i sin tur i större utsträckning an pojkarna angett att de antingen inte har tid att läsa 

eller att gå till biblioteket (5 flickor och 1 pojke). Likaså tycker flickorna i högre grad än 

pojkarna att biblioteken inte har de böcker de vill ha (4 flickor och 1 pojke). 

Några tidigare forskningsresultat att jämföra med har inte gått att finna. Att pojkarna 

oftare an flickorna köpte sina böcker och att flickorna mer frekvent än pojkarna lånade 

av kamrater konstaterar emellertid aven Byström utifrån sin studie (Byström 1986, s 

14). Likaså framgår av två andra forskningsrapporter att många ungdomar hade tillgång 

till litteratur i hemmet (Lundqvist 1988, s 13; Karlsson 1986, s 28). Om man ser till hur 

många personer som ingår i undersökningsgruppen kan man konstatera att ytterst få (5 

personer) har angett att de ar missnöjda med bibliotekets utbud och uteblir från att låna 

av den anledningen. Att många ungdomar inte anser sig ha tid att läsa liksom att många 

finner det svårt att orientera sig i bibliotekshyllorna har diskuterats tidigare i uppsatsen 

(s 20, 33,52). 



3.7. Bibliotekens inköp 

Följande avsnitt belyser i vilken mån biblioteken köpt in de titlar som fler an en av ung- 
domarna omnämner som bra i undersökningen (se Bil. 4). De 8 bibliotek - huvud- 

biblioteket och 7 filialbibliotek - som varit föremål for undersökningen sorterar under 

Stockholms stadsbibliotek och är därjämte de bibliotek ungdomarna brukar låna vid i 

Stockholms kommun (se aven s 57-58). 

Av tabell 2 på nästa sida framgår att S av de titlar fler än en av ungdomarna uppskattar 

inte finns inköpta till något av biblioteken. Det är Andrews romaner, Phantoms av 

Koontz, Star Wavs av Lucas och Ensam zrng kvinna söker av Lutz. Endast 10 av de 

sammanlagt 38 titlarna kan lånas på samtliga bibliotek. Tolkiens trilogi som 18 av ung- 

domarna omnämnt som bra finns t.ex. inte på ett av biblioteken. Biblioteken i Stock- 

holm har dessutom i genomsnitt bara mellan 1,5-5 exemplar av de flesta romanerna. 

Fogelströms Mina dr@nmars stad är den enda titel som finns inköpt i fler exemplar (7,5 

exemplar i genomsnitt). Ungdomslitteraturen ar i högre grad an vuxenlitteraturen rep- 

resenterad på biblioteken. Av de 12 uppräknade ungdomsromanerna går 6 att låna på 

samtliga bibliotek och alla titlar ar inköpta till något bibliotek. När det galler vuxen- 

litteraturen går det bara att återfinna 4 av de 26 titlarna på samtliga bibliotek. 

Det inköpsmönster som märks vid en granskning av Lundqvists resultat, dvs. att när en 

bok köpts in av flera bibliotek hade man dessutom köpt flera exemplar och vice versa, 

framträder inte i detta resultat. Andra skillnader som kan noteras är att endast en av tit- 

larna i hennes undersökning inte fanns inköpt till något av biblioteken jämfört med 8 tit- 

lar i denna studie. Av de populäraste romanerna i Lundqvists studie, Grottbjörnens folk 

och Hästarnas dal, hade man dessutom i genomsnitt köpt in så många som mellan 18- 

19,5 exemplar. Av tabell 2 fiamgår att inget bibliotek har mer än i genomsnitt 7,5 exem- 

plar av någon bok. I Lundqvists undersökning fanns däremot ingen roman inköpt till 

samtliga bibliotek, vilket man kan notera att 10 av titlarna i denna materialredovisning 

ar (se s 23-24; Lundqvist 1988, s 12-13, 180). Samtidigt kan registreras att i Lindwalls 

undersökning hade Eskilstuna stadsbibliotek inte köpt in böcker av 3 av ungdomarnas 

favoritförfattare (Lindwall 1987, s 101 - 102). 



Tabell 2. Författare och titlar som läses mest frekvent i undersökningen samt bibliotekens inköp av 
dito. Antal inköpta exemplar och bibliotek anges i faktiska antal. 

Författare Titlar Bibliotek Exemplar 

Vuxenlitteratur 
JRR Tolkien 
Jean M. Auel 

Per-Anders Fogelström 
Jean M. Auel 

Jan Guillou 
Betty Mahmoody 
David Eddings 

Utvald för analys: 
David Eddings 
Utvald för analys: 
Anne Rice 
Virginia Andrews 

Frans G. Bengtsson 
Marianne Fredriksson 
Jonas Gardell 
Jan Guillou 
Utvald for analys: 

Stephen King 
Dean R. Koontz 
George Lucas 
John Lutz 
Deborah Spungen 

Ungdomslitteratur 
Mats Wahl 
Jostein Gaarder 
Peter Pohl 
JRR Tolkien 
Anonym författare 
Aidan Chambers 
Susan E. Hinton 
Anders Jacobsson och 
Sören Olsson 
Utvald for analys: 
Michelle Magorian 
Peter Pohl 

Sagan om ringen 7 
Grottbjornens folk 6 
Hästarnas dal 8 
Mina Drommars stad 8 
Mammutjägarna 8 
Stäppvandringen 7 
Ondskan 8 
Inte utan min dotter 7 
The hidden city 1 
Sagan om Belgarion (olika titlar) 
Odets fullbordan 5 
Sagan om Mallorea (olika titlar) 
SierskanNn Kel1 7 
En vainpyrs bekannelser 6 
Blomblad for vinden O 
Lustgården O 
Skuggor i skogen O 
Torn badden O 
Vzndstradgården O 
Röde Orm 4 
Syndafloden 7 
Passionsspelet 5 
Coq Rouge (olika titlar) 
Coq Rouge, berattelsen on2 en svensk 
spion 6 
Knackarna 2 
Phantoins O 
Star Wars (Sv. St/arnornas krig) O 
Ensain ung kvinna söker O 
Inte som andra dottrar 6 

klilterviken 8 
Sofies värld 8 
Janne min van 7 
Bilbo, en hobbits äveniyr 7 
Go ask Alice (Sv. Fråga bara Alice) 1 
Dansa på min grav 8 
Outsiders 6 
Bertbockerna (olika titlar) 

Berts bekymmer 6 
Hemlängtan 8 
Alltid den dar Anette 8 
Jag saknar dig, jag saknar dig! 8 
Kan ingen hjälpa Anette 7 



Slutsatser och övergripande diskussion 

I detta kapitel ska jag först försöka besvara de frågestallningar uppsatsens syfte ut- 

mynnat i för att sedan, mer summariskt och ur en helhetssynvinkel, diskutera utfallet. 

Här vill jag göra två viktiga reservationer. För det första är underlaget till vissa del- 

resultat mycket tunt eftersom enkät- och intervjufrågorna inte besvarats mangrant. 

Undersökningsgruppen består dessutom av ytterst få personer från det manliga könet 

(24 stycken) i förhållande till det totala antalet respondenter (76 stycken). För det andra 

har man i studier om ungdomars läs- och biblioteksvanor inte använt sig av identiska 

svarsalternativ. Frågorna är dessutom oftast av olika karaktär. Dessa faktum gör det 

vanskligt att dra några generella slutsatser utifrån det empiriska materialet som helhet 

liksom av de förändringar som kan urskiljas vid en jämförelse av utfallen. Vissa slut- 

satser som presenteras i kapitlet får därför i första hand betraktas som tendenser. Hur 

många personer som tagit del av de olika delstudierna framgår i kapitel 3, där resultatet 

presenteras. Flickorna benämns i kapitlet som hon och pojkarna som han. 

4.1. Slutsatser 

Avsnittet syftar till att: kortfattat och utifrån uppsatsens sju frågestallningar, belysa de 

slutsatser som analysen av det empiriska materialet lett fram till samt att peka på de 

mest framträdande skillnaderna från tidigare forskning. 

4.1.1. Vad vill ungdomar läsa om? 

Båda könen laser i de flesta fall flera mediatyper men romaner är det medium som läses 

mest fiekvent. Nästan alla personer av det kvinnliga könet läser romaner på sin fiitid. 

Tidningar är det näst vanligaste lästa mediet både for honom och henne. Tidskrifter 

hamnar på tredje plats i hennes val. För hans del är skillnaderna mycket mer marginella 

beträffande vilket medium han läser oftast, förutom när det gäller lyrik som är det minst 

populära läsmediet för både honom och henne. Han tycks läsa dikter något oftare än 

hon, tecknade serier betydligt oftare och facklitteratur dubbelt så ofta som hon. Både 

han och hon läser serier mer frekvent och facklitteratur dubbelt så ofta jämfört med vad 

tidigare studier visat (Filipson & Nordberg 1992, s 286-287; Byström 1986, s 17). 



De genrer och litteraturtyper som främst intresserar gruppen är mycket skiftande. Hon 

anger i störst utsträckning att hon vill läsa om kärlek och romantik. Verklighets- 

skildringar, olika livsöden och att läsa om personer i sin egen ålder är några andra teman 

som intresserar henne mer än honom. Han föredrar b1.a. historia, fantasy, deckare, 

science fiction, nyheter och äventyr i större utsträckning än hon. Kärleksromaner, hi- 

storiska skildringar, science fiction och framförallt verklighetsskildringar är populärare i 

denna studie medan äventyrsberättelser och deckarelthrillers var mer omtyckta i en 

tidigare undersökning (ibid, s 18). Av en aldre rapport framgår också att hennes bokval 

var mer varierande (Lindwall 1987, s 107). Mönstret går inte att urskilja i detta utfall. 

Han anger t.ex. däremot mer frekvent än hon att det går i perioder vad han vill läsa om. 

Vad som uppskattas i övriga lasmedier har bara ett fåtal personer kommenterat och där- 

för ar tolkningen mer osäker än för andra delfrågor. Endast hon har uttalat sig om fack- 

litteratur och lyrik. Böcker om psykologi och om djur- och natur omtalas. Lyrik laser 

hon för skönheten och känslornas skull och för att det är underhållande. Både han och 

hon uppskattar humorn i serierna. I tidskrifter finner hon "skvallret" mest tilldragande. 

Mode, skönhet och noveller är andra teman som hon värdesätter. Den person från det 

manliga könet som uttalat sig vill helst läsa om bilar. Både han och hon prioriterar ny- 

heterna i dagstidningar eftersom de vill hålla sig informerade och finner läsningen all- 

mänbildande. Att läsa om "skvaller" eller "kändisar" är populärare i denna studie järn- 

fört med i en tidigare undersökning (Spenke 1982, s 79-80,232-233). Sport tycks 

däremot vare ett mindre attraktivt tema hos dessa ungdomar (ibid, 80,234; Hansson 

1988. 38-40). 

En kategorisering av de kriterier som framhävts på "en bra bok" visar att hon framförallt 

uppskattar kansloberörande böcker. Bokens berattavstruktuv och språk liksom att en 

bok är spännande värdesatts i ungefar lika hög grad av såväl honom som henne. En stor 

medvetenhet om hur en bok ska vara uppbyggd eller skriven kan urskiljas hos båda kön- 

en. Vid en betraktelse av de enskilda varderingsorden märker man b1.a. att endast hon 

framhåller att en bok ska vara romantisk och innehålla kärlek. Hon anser också i högre 

grad än han att en bok ska vara spännande, rolig, gripande, verklighetstrogen och att 

man ska lära sig något av den. Han? &emot, framhäver i större utsträckning än hon att 

"en bra bok" ska vara händelserik, inte for beskrivande, gärna växla mellan olika scener, 

vara sorglig och inte avslöja slutet i början. Av en aldre rapport framgår, i motsats till 

detta utfall - om man ser till de enskilda värderingsorden -, att han mer frekvent än hon 

angav att "en bra bok" skulle vara spännande (Brodow 1985, s 69, 1 10-1 1 1). 



4.1.2. Hur ofta laser de unga? 

Ett stort läsintresse finns i gruppen. Resultatet pekar inte på någon markant skillnad 

mellan könen aven om hon, procentuellt sett, i något större utsträckning än han angett 

att hon tycker om att läsa. Att en så liten del av det manliga könet tagit del av enkäten 

kan emellertid tyda på ett lägre intresse. Tidigare forskning pekar på att hon var be- 

tydligt mer lasintresserad än han (ibid, s 13-14; Spenke 1982, s 65-77; Nordström 1991, 

s 26). 

Omkring hälften av båda könen laser åtminstone en bok i månaden. Hon laser emellertid 

något mer fiekvent an han. Oftast laser hon en bok varje eller varannan månad. För hans 

del är det lika vanligt att läsa en bok i veckan som en i månaden. Oftast laser han dock 

en bok varannan månad. Bara han har, i ett fåtal fall, angett att han nästan aldrig laser 

eller bara laser på anmodan från skolan. På loven laser både han och hon fler böcker. 

Jämfört med en tidigare undersökning läser gruppen böcker något oftare än respondent- 

erna i den äldre rapporten. Även här läste hon fler böcker än han men skillnaderna mel- 

lan könen är något mindre i denna, senare undersökning (Byström 1986, s 13-1 4). 

4.1.3. Vad söker och uppskattar ungdomar i böcker? 

Indelningen av de olika aspekterna av vad man får ut av att läsa under Brodows fem 

huvudkategorier visar att båda könen i första hand laser för att koppla av. I andra hand 

laser de för att inhämta "kunskaper om tid, rum och samhälle" (ibid, s 123-133). Hon 

har, till skillnad från honom, i lika hög utsträckning som "kunskaper om tid rum och 

samhälle'' angett "inlevelse, självkännedom och känsloutveckling" som skal till att läsa. 

Han, å andra sidan, laser i högre utsträckning än hon for att stimulera fantasin och for att 

det ar språkutvecklande. Att använda läsning till att inhämta "kunskaper om tid, rum 

och samhälle'' ar dessutom mer vanligt för henne an for honom. 8 personer som inter- 

vjuades framhävde också några aspekter på vad de lart sig av den senast lasta boken, 

vilka kan delas in i tre av kategorierna: "språklig utveckling", "kunskaper om tid, rum 

och samhälle'' samt "inlevelse". Att läsa for att det är språkutvecklande framhävdes inte 

lika frekvent i denna undersökning som i Brodows (ibid). 



4.1.4. Vilka böcker laser de unga? 

Uppräknandet av 3 eller flera bra böcker har resulterat i en mängd titlar (Bil. 4). Inte 

fullt lika många har dock besvarat frågan om vilken "den basta bok de last" är (Bil. 5). I 
sammanställningarna kan man urskilja både vuxen- ungdoms- och facklitteratur. Såväl 

kiosk- som kvalificerad vuxenlitteratur finns representerad. Bland vuxen- och ungdoms- 

litteraturen kan man t.ex. skönja ett tiotal klassiker. 22,5%-33% av titlarna i de två olika 

listorna ar ungdomsböcker och ca 27,5% (21 personer) har angett en ungdomsbok som 

favoritbok. Den enda bok som egentligen utmärker sig genom att ha fler läsare än de 

övriga ar Tolkiens verk Sagan om vingen. Betydligt f&e personer har angett någon for- 

fattare som de brukar återkomma till. King, Koontz och Tolkien är emellertid de for- 

fattarnamn som omnämnts mest frekvent. I denna förteckning kan man också finna tre 

poeter liksom ett tiotal klassiker (Bil. 6). 

Han läser i högre grad än hon fantasyromaner som t.ex. Tolkiens Sagan om ringen och 

Eddings The hidden city, Sagan om Belgarion och Sagan om Mallorea. Guillous Ond- 

skun och Coq Rouge ar andra favoriter hos honom. Som basta bok har endast han utsett 

Sagan om ringen. Tolkien. Guillou, Eddings, Svedelid och Tove Jansson ar några av 

hans favoritförfattare. Bland ungdomsromanerna kan man fiämst urskilja Wahls Vinter- 

viken som något populärare hos honom. Romanen läses emellertid också relativt fre- 

kvent av henne. Av de faktaböcker han raknat upp behandlar 2 den svenska historien 

och en datasäkerhet och integritet. 

Populärromaner som Auels Grottbjörnens folk och Andrews Blombladför vinden med 

fortsättning har enbart omnämnts av henne. Hon tycker också om Fogelströms Mina 

drömmars stad och Rices En vampyrs bekännelser. Förutom Vinterviken laser hon 

också ungdomsromanen Janne, min van av Peter Pohl. Man kan dock inte utnämna 

någon roman. varken bland ungdoms- eller vuxenlitteraturen, som överlägsen favorit 

hos henne. Koontz, Auel och Steel hör till några av hennes favoritförfattare. När det 

galler facklitteratur omnämner hon 5 biografier, en bok om psykologi och en om politik. 

Mahmoodys självbiografi Inte utan min dotter är den mest omtyckta fackboken. I den- 

na undersökning ar inte vuxenlitteraturen och framförallt inte populärlitteraturen lika 

starkt dominerande som i tidigare forskning (Lundqvist 1988, s 12-13; Lindwall 1987, s 

101-104; Byström 1986, s 22, bil 3; Brodow 1985, s 70-75, 86, 109-1 11). Vid en jäm- 

förelse med b1.a. Brodows utfall märker man att en betydligt större andel ungdoms- 

böcker omnämns i min undersökning (ibid, 107- 1 10). 



4.1.5. Hur når ungdomarna fram till sina böcker? 

Båda könen styrs i första hand av bokens baksidetext när de väljer ut böcker. I andra 

hand sätter de sin tilltro till kamraternas rekommendationer. I tredje hand attraheras hon 

av bokomslaget medan han laser bokrecensioner. Det ar emellertid vanligare att hon på- 

verkas av baksidetexten och recensioner än vad han gör och betydligt vanligare att hon 

valjer böcker efter omslaget. Han styrs i något högre grad an hon av föräldrarnas rekom- 

mendationer. 

Biblioteken har en central plats för båda könen när det galler förmedling av litteratur. 

Skillnaderna är sedan inte så stora mellan de övriga bokkanalerna. Hon lånar i något 

större utsträckning av kompisar än vad hon köper böcker. För hans del förhåller det sig 

tvärtom. Hon lånar också betydligt oftare än han av föräldrarna. Att hon även lånar av 

syskon i större utsträckning än han framgår av utfallet medan förhållandet var omvänt i 

en aldre undersökning (Byström 1986, s 14). 

Mer än hälften av båda könen besöker ett kommunbibliotek varannan månad eller ofta- 

re. För henne är det mest vanligt att gå till biblioteket en gång i månaden medan ett be- 

sök varannan månad är vanligare för honom. Det förekommer emellertid mer fkekvent 

att han går till biblioteket så ofta som en gång i veckan till en gång var tredje vecka men 

det är också betydligt vanligare för honom än for henne att gå till biblioteket mer spo- 

radiskt eller att nastan aldrig gå dit. En jämförelse med en dansk undersökning tyder på 

att gruppen som helhet ar något flitigare biblioteksbesökare än de danska ungdomarna 

(Weinreich 1989, s 74-76). 

Omkring hälften av båda könen lånade på ett kommunbibliotek varannan månad eller 

oftare. Både för honom och för henne är det mest, och lika, vanligt förekommande att 

låna på kommunbiblioteket en gång i månaden. Hon lånar, till skillnad från honom, ock- 

så ganska ofta varannan månad. Det är dock betydligt mer vanligt att hon lånar mer spo- 

radiskt än vad han gör. Han har emellertid angett dubbelt så ofta som hon att han nastan 

aldrig lånar. Vid en jämförelse med en äldre rapport märker man att han, i min studie, 

mer frekvent anger att han nastan aldrig lånar (Byström 1986, s 15). 

Båda könen lånar ungefar lika ofta på skol- som på ett filialbibliotek. Han lånar dess- 

utom i lika hög grad på huvudbiblioteket. Hon lånar i betydligt större utsträckning än 

han på skol- och filialbibliotek medan han lånar dubbelt så ofta som hon på huvud- 

biblioteket. 
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Båda könen alternerar mellan ungdoms- och vuxenavdelningen. Han visar dock ett 

större intresse än hon för vuxenavdelningen. Enbart hon har, i ett fåtal fall, angett att 

hon uteslutande intresserar sig för böcker på ungdomsavdelningen. 

4.1.6. Varför a r  somliga unga inte biblioteksanvandare? 

Majoriteten är tillfredsställda med bibliotekens utbud. Av de få personer som uttalat sig 

om bibliotekens brister är flera missnöjda med "sitt" biblioteks utbud av faktaböcker. 

Hon saknar främst populäromaner av några nämnda författare och påpekar också b1.a. 

att biblioteken har for få nya, moderna böcker samt att det tar for lång tid innan böcker- 

na köps in. Han är främst missnöjd med bibliotekens utbud av fantasylitteratur och med 

att dessa böcker väldigt ofta är utlånade. 

De skäl som framhävts mest frekvent av det fåtal personer som kommenterat varför de 

inte är biblioteksanvändare iir att antingen köper de böckerna själva, har böcker i hem- 

met eller lånar av kamrater. Flera anser sig inte heller ha tid att läsa eller finner det be- 

tungande med det fastställda återlämningsdatumet. Hon har oftare än han angett att hon 

inte har tid att läsa eller gå till biblioteket. Likaså tycker hon i större utsträckning än han 

att bibliotekets utbud av böcker inte är tillfredsställande. Han, däremot, köper i högre 

grad än hon sina böcker. 

4.1.7. Hur motsvarar åtta folkbiblioteks inköp av litteratur de titlar som om- 

nämnts i störst utsträckning? 

8 av de 38 titlarna som fler än en person omnämnt som bra finns inte inköpta till något 

av biblioteken. De åtta biblioteken i Stockholm har, med ett undantag, i genomsnitt bara 

13-5 exemplar av romanerna. Ungdomslitteraturen är i högre utsträckning än vuxen- 

litteraturen representerad på biblioteken. Alla dessa 12 titlar finns inköpta till något bib- 

liotek. 6 ungdomsromaner går att låna på samtliga bibliotek men endast 4 av de 26 

vuxenböckerna. En jämförelse med Ludqvists analys, i vilken omfattning 88 BUMS- 

anslutna bibliotek köpt in de titlar som var populärast i hennes studie, visar att endast en 

av titlarna inte fanns inköpt till något av de BUMS-anslutna biblioteken. Däremot fanns 

ingen roman inköpt till samtliga BUMS-anslutna bibliotek, vilket 10 av titlarna var i 

denna materialredovisning. Betydligt f&e exemplar finns att låna av de populäraste 

böckerna på de åtta biblioteken i Stockholm (Lundqvist 1988, s 12-1 3, 180). 



4.2. Övergripande diskussion 

I det följande förs en diskussion kring de slutsatser som presenterades i föregående 

avsnitt. Några av de subjektiva reflexioner som görs har dryftats tidigare i uppsatsen. 

Av resultatet att döma tycks boken, och framförallt romanen. ha en stor plats i unga 

människors liv. Att hälften av gruppen, utöver läxböckerna, läser minst en bok i månad- 

en måste kunna tolkas som att det finns ett behov av det tryckta mediet. Förteckningen 

över de litteraturkategorier som främst intresserar ungdomarna ar mångfasetterad. Kär- 

lek, verklighetsskildringar, historia, fantasy, deckare och science fiction tycks emellertid 

vara de genrer som bör lyftas fram på biblioteken om man vill tillmötesgå de unga. An- 

märkningsvärd är den medvetenhet som finns hos både honom och henne kring hur en 

bok skall vara uppbyggd for att fhgsla eller beröra. Också den tyder på ett starkt las- 

intresse. De varderingskriterier som framförts på "en bra bok" kan vara bra att ha i 

åtanke vid inköp av nya böcker. 

Att agna sig åt läsning som avkoppling ar vanligast, och vad man kanske i första hand 

förbinder läsning av skönlitteratur med. En stor andel ungdomar har emellertid också 

spontant angett att de vill lära sig något av de böcker de laser. Har kan man dra parallel- 

ler till det relativt stora intresset for historiska skildringar och facklitteratur. Inlevelse, 

självkännedom och kansloutveckling ar andra argument till läsning som framför-ts frek- 

vent. Detta torde vara en anledning till att kärleks- och verklighetsskildringar ar så 

populära. Det är främst hon som laser av dessa skal. Han laser oftare än hon för att 

det ar fantasiutvecklande. Till detta kan man koppla hans vurm för fantasy och science 

fiction. 

Beträffande de böcker som ungdomarna omnämnt som bra kan man iaktta en relativt 

stor förändring från tidigare forskning. Intressant ar att populärlitteraturen inte domi- 

nerar lika starkt som under åttiotalet. Om det kan bero på ett trendskifte eller något 

annat kan man bara spekulera i. En tanke är också att den seriösare litteraturen i dag 

görs lättillgängligare i form av billiga pocketutgåvor som lanseras i landets kiosker. 

Anmärkningsvärt ar aven att så många fler ungdomsböcker omnämns i min under- 

sökning jämfört med i de äldre forskningsrapporterna. En stor del av ungdoms- 

litteraturen tycks i dag vända sig till unga vuxna, vilket kan vara ett skal till denna for- 

ändring ('jfr. Bil. 3-4; Lundqvist 1988, 12-13; Lindwall 1987. s 101-104; Brodow 1985, 

s 70-75,86, 107-1 11; Byström 1986, s 22, bil. 3). 



Med anledning av att bokens handling, enligt denna studie och tidigare forskning, är 

det främsta incitamentet till läsning har jag tidigare i uppsatsen diskuterat indexering av 

skönlitteratur och uppställning av böcker efter handling eller genre (s 52; Byström 1986, 

s 16- 17; Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 20; Brodow 1985, s 19). Ett par per- 

soner har dessutom angett att det är svårt att hitta intressanta böcker på biblioteken 

eftersom skönlitteraturen står så kompakt (s 61). Pga. att bibliotekariens rekornrnenda- 

tioner inte prioriterades i någon nämnvärd utsträckning, varken i min studie eller i äldre 

rapporter, tar jag också upp hur biblioteken på ett bättre satt än i dag skulle kunna 

fungera som förmedlingslänk mellan ungdomarna och litteraturen (Brodow 1985, s 19; 

By ström 1 986, s 1 6- 1 7). Boktips i lokal-TV och via Internet behandlas (s 52). 

Av resultatet att döma har biblioteken ändå en framträdande plats när det gäller för- 

medling av litteratur. En stor andel, mer än halften av båda könen, besöker ett kommun- 

bibliotek varannan månad eller oftare. Omkring halften av båda könen lånar också mel- 

lan dessa intervaller. Men naturligtvis skulle det vara önskvärt att ännu fler utnyttjade 

biblioteken lika frekvent. En mer målmedveten marknadsföring måste till för att nå ut 

till dem som inte är så val bevandrade bland bibliotekens skatter. Här vill jag återknyta 

till lokal-TV och Internet. En mängd andra spridningskanaler finns emellertid att tillgå: 

skolan, fritidsgårdarna och arbetsförmedlingen, för att bara namna några exempel. Det 

behövs ett starkare engagemang än i dag för att nå ut till de potentiella läsarna. 

Med anledning av att båda könen alternerar mellan att låna på ungdoms- och vuxen- 

avdelningen omnämns också de försök som gjorts i b1.a. Fredriksund på Själland med 

att placera ett urval passande vuxenböcker på ungdomsavdelningen (s 52,59; Hiort- 

Lorenzen 1988, s 123-128, 169-1 70). En blandning av böckerna skulle kunna medverka 

till en naturlig övergång från ungdoms- till vuxenlitteraturen liksom till en större öppen- 

het mellan de båda avdelningarna. 

Glädjande nog, är endast ett fåtal inte tillfredsställda med bibliotekens utbud av 
litteratur. Av resultatet att döma är det fiämst urvalet av facklitteratur som måste ses . 

över. Analysen av i vilken utsträckning åtta folkbibliotek hade tillgång till de böcker 

ungdomarna läste mest frekvent tyder på att det endast finns ett fåtal exemplar av de 

populäraste böckerna. Bara 10 av de 3 8 titlarna finns dessutom att tillgå på samtliga 

bibliotek. Man kan b1.a. konstatera att Tolkiens Sagan om ringen, den mest omtyckta 

boken, inte går att låna på ett av biblioteken. En anledning till att titlarna inte finns på 

samtliga bibliotek kan förvisso vara att de är slut på förlagen. Denna frågeställning har 

inte studerats. För övrigt är det populärlitteraturen och en science fictionroman som inte 



finns inköpta till något av biblioteken. En mindre andel av det kvinnliga könet har också 

omnämnt att de saknar några romaner som förs till kiosk- och populärlitteraturen. 

Men de allra flesta är trots allt nöjda med bibliotekens utbud! 



5. Sammanfattning 

Studien har sin bakgrund i b1.a. två tidskriftsartiklar, i vilka skribenterna efterlyste en 

större lyhördhet hos bibliotekarier gentemot vad unga människor vill läsa om samt 

Lundqvists, Lindwalls och Brodows undersökningar om ungdomars läspreferenser från 

mitten av åttiotalet (Jonasson 1995, s 40-41; Rabe 1995, s 40; Lundqvist 1988; Lindwall 

1987, s 97-1 07; Brodow 1985). Eftersom dessa tre undersökningar i dag är något ålders- 

stigna ville jag undersöka om förhållandena förändrats. Intressant var också att försöka 

få kunskap om unga människors läs- och biblioteksvanor samt attityder till läsning och 

bibliotek. I förhållande till de erfarenheterna ville jag ta reda på i vilken omfattning 

folkbiblioteken köpt in den litteratur de unga läste. Jag har utöver de ovan nämnda for- 

skningsrapporterna även använt delar av några andra undersökningar över ungdomars 

las- och biblioteksvanor, som underlag för en jämförande studie. 

Utgångspunkten for arbetet var resultatet av en kombinerad kvalitativlkvantitativ enkät- 

och intervjuundersökning, utförd i Stockholm bland 76 elever, 52 flickor och 24 pojkar, 

från åk 9 och gymnasiet, jämte analysen av i vilken utsträckning åtta folkbibliotek köpt 

in de böcker flest ungdomar läste. Eleverna fördelar sig över sju olika skolor - 2 hög- 

stadieskolor och 5 gymnasieskolor - och åtta olika program i gymnasiet. Pga. ett mer 

eller mindre godtyckligt urval är åldersfördelningen något ojämn. De unga befinner sig 

mellan 16 och 2 1 år med en medelålder på 17 år. För att kunna jämföra resultatet med 

Lundqvists. till viss del liknande studie, har jag använt mig av samma åldersgrupper 

som i den undersökningen (Lundqvist 1988, s 11). 

Kapitel 2 agnas åt en beskrivning av den tidigare forskning som bedrivits inom området. 

I följande kapitel presenteras utfallet av undersökningen direkt åtfoljd av en diskussion 

som knyter an till de tidigare forskningsresultaten. Resultatet av den empiriska under- 

söknigen redovisas med hjälp av enkla frekvenstabeller och stapeldiagram. 

Undersökningen ger vid handen att det finns ett stort läsintresse i gruppen. Till skillnad 

från vad tidigare forskning pekat på kunde ingen markant skillnad mellan könen noteras 

(Spenke 1982, s 65-77; Nordström 1991, s 26; Byström 1986, s 13-14). Att en så liten 

del av pojkarna tagit del av undersökningen kan emellertid tolkas som ett lägre intresse. 

Romaner lästes mest frekvent och tidningar var det näst vanligaste lasta mediet. Båda 

könen läste serier betydligt mer frekvent och facklitteratur dubbelt så ofta jämfört med i 

tidigare studier (ibid. s'17; Filipson & Nordberg 1992, s 286-287). Omkring hälften av 

båda könen läste åtminstone en bok i månaden. Jämfört med en äldre undersökning läste 
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gruppen böcker något oftare än respondenterna i den tidigare rapporten. I båda dessa 

studier konsumerade flickorna flest böcker men skillnaden mellan könen var något min- 

dre i denna, senare undersökning (Byström 1986, s 13-14). Kärlek, verklighets- - 
skildringar, historia, fantasy, deckare och science fiction var några genrer och litteratur- 

typer som kunde urskiljas som något populärare. En mindre andel ungdomar har också 

redogjort för vad de främst uppskattar i dagstidningar och tidskrifter. 

Kategoriseringen av de värderingar som framhävts på "en bra bok" visade att flickorna 

framförallt uppskattade kansloberörande böcker. Bokens berattal*struktuu och språk 

liksom att en bok är spännande värdesattes i ungefar lika hög grad av båda könen. En 

stor medvetenhet om hur en bok ska vara uppbyggd kunde urskiljas, vilket inte framgick 

av de tidigare studierna. En betraktelse av de enskilda varderingsorden visade emeller- 

tid, i likhet med tidigare forskningsresultat, att spänning var det kriterium som angetts 

mest frekvent (Edgren, Ingeltorp & Jacobsson 1985, s 6; Karlsson 1986, s 29; Brodow 

1985, S 69, 110-1 11). 

En kategorisering av aspekterna på vad de unga fick ut av att läsa visade att båda könen 

i första hand läste för att det var avkopplande och i andra hand för att inhämta "kunskap- 

er om tid, rum och samhälle". Under "inlevelse, självkännedom och kansloutveckling" 

kunde man dessutom sortera många av de aspekter flickorna gav uttryck för. Till skill- 

nad från i en aldre forskningsrapport med samma kategoriindelning frarnävdes inte 

"språklig utveckling" lika frekvent som skäl till läsning i min studie (ibid, 123-133). 

Både i detta resultat och i tidigare forskning kunde en stor spännvidd i ungdomarnas val 

av litteratur noteras. Såväl kiosk- som kvalificerad vuxenlitteratur fanns representerad. 

Vuxenlitteraturen och framförallt populärlitteraturen var emellertid mer dominerande i 

de aldre rapporterna (Bil. 3-4; Lundqvist 1988, s 12-1 3; Lindwall 1987, s 101-104; 

Byström 1986, s 22, bi1.3; Brodow 1985, s 70-75, 86, 109-1 11). En jämförelse med b1.a. 

Brodows resultat visade att en betydligt större andel ungdomsböcker omnämndes i min 

undersökning (ibid, s 107-1 11; Bil. 3-4). Den enda bok som utmärkte sig genom att ha 

fler läsare än de övriga var Tolkiens Sagan om ringen, som för övrigt pojkarna favori- 

serade i störst utsträckning. 

Det främsta incitamentet till läsning var bokens baksidetext. I andra hand styrdes de 

unga av kamraternas rekommendationer. Bokomslaget och recensioner var andra van- 

liga påverkansfaktorer. Bibliotekariens boktips prioriterades inte nämnvärt, varken i 

denna eller i tidigare undersökningar (ibid, s 19; Byström s 16- 17). Av den anledningen 



diskuteras bibliotekens roll som förmedlingslänk mellan ungdomarna och litteraturen. 

B1.a dryftas boktips i lokal-TV och via Internet. Eftersom bokens handling var central 

vid val av böcker diskuteras även indexering av skönlitteratur och uppställning av 

böcker efter handling och genre. Biblioteken hade dock en framskjuten plats för båda 

könen när det gällde förmedling av litteratur. Skillnaden var sedan inte sa stor mellan 

övriga bokkanaler. Av resultatet framgår att pojkarna köpte böcker i något större ut- 

sträckning an lånade av kamrater och att förhållandet var omvänt för flickornas del. 

Nästan halften av det kvinnliga könet fick dessutom böcker genom föräldrarna. 

Mer än halften av båda könen besökte ett kommunbibliotek varannan månad eller oftare 

och omkring hälften av båda könen lånade även mellan dessa intervaller. Pojkarna an- 

gav emellertid dubbelt så ofta som flickorna att de nästan aldrig lånade på bibliotek. En 

jämförelse med en dansk studie visade att svenskarna var något flitigare biblioteks- 

besökare an danskarna (Weinreich 1989, s 74-76). Båda könen lånade ungefar lika ofta 

på skolbiblioteket som på ett filialbibliotek. Pojkarna lånade dessutom i lika hög grad på 

huvudbiblioteket medan flickorna, i betydligt större utsträckning än pojkarna, lånade på 

skol- och filialbibliotek. 

Majoriteten var tillfredsställda med bibliotekens utbud. Bland ett fåtal uttalanden om 

bibliotekens brister kunde man främst urskilja ett missnöje med utbudet av fack- 

litteratur. De skal som framhävdes mest frekvent av det fåtal personer som kommen- 

terade varför de inte var bib4iotekslåntagare var att antingen köpte man böckerna själva, 

hade böcker i hemmet eller lånade av kamrater. Flera ansåg sig heller inte ha tid att läsa 

eller fann det betungande med det fastställda återlämningsdatumet. 

Analysen av i vilken utsträckning de åtta folkbiblioteken köpt in de populäraste böcker- 

na visade att 8 av de 38 titlarna inte fanns att tillgå. Ungdomslitteraturen var i högre 

grad än vuxenlitteraturen representerad. Vid en jämförelse med Ludqvists analys, i 

vilken omfattning 88 BUMS-anslutna bibliotek köpt in de titlar som var mest omtyckta i 

hennes studie, framgick att endast en av titlarna fanns inköpta till något av de BUMS- 

anslutna biblioteken. Däremot fanns ingen roman inköpt till samtliga BUMS-anslutna 

bibliotek, vilket 10 av titlarna var i denna materialredovisning. Betydligt f&e exemplar 

fanns att låna av de populäraste böckerna på de åtta biblioteken i Stockholm (Lundqvist 

1988, S 12-13, 180). 

I kapitel 4 besvaras de frågeställningar uppsatsens syfte utmynnat i, varefter resultatet 

diskuteras ur en helhetssynvinkel. 



6. Kall- och litteraturförteckning 

6.1. Tryckta kallor 

Backman, Jarl, Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter. - Lund : Studentlitteratur, 

1985 

Berggren, Carin, Rapport om litteraturutbud och skolungdomars läsvanor i Piteå 

kommun årsskiftet 1979-80 / Carin Berggren, Birgitta Ohlson. - Borås, 1980. - 
(Specialarbete / Bibliotekshögskolan ; 1980:29) 

Brodow, Bengt, Törnrosens bok eller Törnfåglarna? : om läsintresse och litteratur- 

läsning på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan. - Linköping, 1985. - 
(Dokumentationsserie Sv 1 Fortbildningsavd. i Linköping, Sektor svenska ; 67) 

Byström, Gunnel, Las och biblioteksvanor bland högstadieelever : en enkät i årskurs 9, 

Skarpängskolan, Täby kommun. - Borås, 1986. - (Specialarbete / Högskolan i Borås, 

Institutionen Bibliotekshögskolan ; 1986:90) 

Edgren, Johan, Tonåringars biblioteksvanor : en komparativ metodstudie / Johan 

Edgren, Annika Ingeltorp, Lasse Jacobsson. - Borås, 1985. - (Sp,ecialarbete / Högskolan 

i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan ; 1985:57) ("Arbetarstaden Göteborg") 

Filipson, Leni, Barns och ungdomars medie- och kulturvanor / Leni Filipson och Jan 

Nordberg. /l Unga stilar och uttrycksformer 1 Johan Fornas ... - 1992. - S. 279-303 

Fredriksson, Eva, Så vill ungdomar ha detpå biblioteken : deras undersökning ger 

besked. /l Borås tidning. - 1988-09-15, s. 8 

Hansson, Gunnar, Inte en dag utan en bok : om läsning avpopulärfiktion. - Linköping : 

Tema, Univ., 1988. - (Linköping studies in arts and science ; 30) 

Hardeborn, Charlotte, Finns det plats för ungdomar på biblioteken? : en dokumentation 

av BHSfmonter vid Bok & Bibliotek' 88 1 Charlotte Hardeborn, Boel Sjöberg. - Borås, 

1989. - (Specialarbete / Högskolan i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan ; 1989:3 1) 



Hariman, Sven G., Handledning : liten handbok för den som arbetar medprojekt, 

specialarbeten eller rapporter. - 2. [rev.] uppl. - Linköping : Univ., Lärarutbildningen, 

1993. - (Skapande, vetande ; 17) 

Hiort-Lorenzen, Marianne, I forandringens favn : on1 formidling af litteratur til unge, 

nasten voksne og bmn. - Ballerup : Bibliotekscentralen, 1989 

Holme, Idar Magne, Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder 1 Idar 

Magne Holme, Bernt Krohn Solvang. - Lund : Studentlitteratur, 1991. - (Teori, forsk- 

ning, praktik) 

Johansson, Inga-Kerstin, Läsupplevelser och läsvanor : en undersökning i två skol- 

klasser på mellanstadiet / Inga-Kerstin Johansson, Marianne Ladenvall. - Borås, 1976. - 
(Specialarbete 1 Bibliotekshögskolan ; 1976:84) 

Jonasson, Dag, Biblioteken struntar i ungdomskulturen : eller upphörde livet i970?. II 

Biblioteksbladet. - 1995 : nr 2, s. 40-41 

Kanzpenprojektet : en studie av-fem bibliotek på uppdrag av Statens kulturråd 1 Hans 

Holmqvist ... - Borås : Högskolan i Borås, [1994]. - (Rapporter och publikationer / från 

Högskolan i Borås ; 1994: 1) 

Karlsson, Majli, Gynznasieungdomars läsvanor : en intervjuundersökning vid några 

gymnasier i södra Sverige. - Borås, 1986. - (Specialarbete 1 Högskolan i Borås, In- 

stitutionen Bibliotekshögskolan ; 1986:99) 

Lindung, Yngve, Utgivning av skönlitteratur för vuxna och folkbibliotekens inköp juli 

1977 -juni 1979. /l Skönlitteratur på bibliotek : rapporter+ån Folkbiblioteks- 

utredningen om inköp, lån och läsning / [Dag Hallberg ...]. - [1983]. - S. 19-84 

Lindwall, Björn, Rambo, King, Amadeus och Cosby : Björn Lindwall undersöker vad 

ungdomar i Eskilstuna tycker om böcker, film och TV. /l Skraplitteratur för barn och 

tonåringar? 2 : ungdonzslasning l Lars Furuland ... - 1987. - S. 97- 107 

Lundqvist, Ulla, Bland grottbjörnar, törnfåglar och monster : en analys av ungdomars 

läsning. - Lund : Bibliotekstjänst, 1988 



Nilsson, Jenny, Boktips i lokal-TV. // Bibliotek i samhälle. - 1992 : nr 4, s. 49-5 1 

Nordberg, Jan, Kulturbarometern i detalj : tema litteratur och bibliotek / Jan Nordberg, 

Göran Nylöf. - Stockholm : Sveriges radio, 1990. - (PUB informerar ; 1990:4) 

Nordström, Bengt, Mediebarometern 1990. - Stockholm : Sveriges radio, Publik och 

programforskning, 199 1. - (Publik och programforskning ; 1977) 

Rabe, Annina, Inte vill jag gå där som ett förvuxet småbarn ... l/ Biblioteksbladet. - 
1995 : nr 2, s. 41 

Spenke, Carina, Läsa, lära, förstå : en studie av läsning och litteratur i gymnasieskolan 

= Reading and literature in the upper secondary school. - Lund : Liber Förl. / Gleerup, 

1982 

Stenberg, Catharina, "Bara" underhållning eller livskunskap för@igörelse? : om skön- 

litteratur på svenska folkbibliotek. // Skönlitteratur på bibliotek : rapporterfiån Folk- 

biblioteksut~*edningen onz inköp, lån och läsning / [Dag Hallberg ...]. - [1983]. - S. 85- 

143 

Struntar biblioteken i ungdomskulturen?. l/ Biblioteksbladet. - 1995 : nr 2, s. 34-63. - 
Temanummer om ungdomskultur 

Weinreich, Torben, Bogdroppere eller lceseheste? : om 70'ernes og 801ernes under- 

sogelser af borns og unges lcesevaner. // Den hellige skrift : en bog om boger og billed- 

medier 1 redigeret af Carsten r rede riks en ; under medvirken af Carsten Berthelsen ... - 
1989. - S. 61-83 

Anmärkning: 

Dikten på försättsbladet är hämtad ur: 

Fö~esta läseboken 1 Astrid Lindgren ... - 2. uppl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell 

läromedel, 1982. - (Jag lär mig läsa). - S. 8 



6.2. Otryckta kallor 

Enkätsvar från 25 elever i åk 9 

16 elever på Samhällsvetenskaplig linje 

15 elever på Djurv&darlinjen/djurvard utanför animalieproduktion 

9 elever på Teknisk linjelkemisk gren 

1 elev på det Individuella programmet 

insamlade i tre gymnasieskolor och en högstadieskola i Stockholm 

under april-maj 1995. 

Intervjuer med 8 elever från varierande linjer och årskurser i två gymnasieskolor 

2 elever i åk 9 på en högstadieskola 

4 personer på studerandeexpeditioner på två gymnasieskolor och tv& 

högstadieskolor 

3 studierektorer på tre gymnasieskolor 

utförda i Stockholm under april-maj 1995. 



Bilagor 

Intervjufrågor till ungdomar om läsvanor och 
intresseområden 

Enkät till ungdomar om läsvanor 

Förkortningslista till diagrammen 

Omtyckta böcker 

"Den basta bok jag last" 

Favoritförfattare 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

Bilaga 4 

Bilaga 5 

Bilaga 6 



Bilaga 1 : Intervjufrågor till ungdomar om läsvanor och intresseområden 

G ~ P P  3 1. Alder? 
Födelseår? 
Arskurs? 

2. Kön? 

3. Var och hur bor du? 

4. Vilket program laser du? 

5. Vad brukar du göra på fritiden? 

6. Skulle du vilja läsa något som har med det att göra?, Vad i så fall? 
(t.ex. romaner, fackböcker) 

7. När du laser, vad laser du oftast? 
(romaner, dikter, fackböcker, serier, tidningar, tidskrifter ...) 

8. Vad får dig att välja det?, Vad är det i den här läsningen du tycker är bra? 

9. Tycker du om att läsa? 

10. Varför?, Vad får du ut av det? 

1 1. Hur ofta laser du en bok? 

12. Vad vill du helst läsa om? 

13. Vad ar det som tilltalar, är spännande, är bra med just det? 

14. Hur tycker du en bra bok ska vara? 

15. Vad är det som gör en sådan bok så bra? 

16. Vad ska en bra bok handla om? 

17. Varför är det så bra, spännande, lockande? 

18. Spelar det någon roll .om en bok är tjock eller tunn? 

19. Vad tycker du böcker som vänder sig till ungdomar ska handla om ? 

20. När läste du en bra bok senast? 



2 1. Vilken bok var det? 

22. Vad handlade den om? 

23. Har den boken lart dig något?, Har den bekräftat något du anade?, Eller vill den 
luras?, Varför i så fall?, Hade det varit bättre om allt varit trovärdigt? 

24. Hur fick du höra talas om den? 

25. Räkna upp några böcker som du tyckt mycket om? 

26. Vad var det som var så bra med dem? 

27. Vilken ar den bästa bok du last? 

28. Vad var det som var så bra med den? 

29. Hur fick du höra talas om den? 

30. Har du någon favoritförfattare? eller Är du speciellt förtjust i någon författares 
böcker? 

3 1. Varför är du så förtjust i hanslhennes böcker?, Vad är det som är så bra med dem? 

32. När laser du? (morgnar, kvällar, raster. ..) Grupp 6 

33. Hur väljer du ut böcker när du läser? (tips av kompisar, lärare, bibliotekarie, 
hemifiån, recensioner, omslag, laser lite i boken ...) 

34. När du vill läsa en bok, hur får du tag på den? 
(köper, lånar av kompisar, på biblioteket, hemifiån) 

35. Hur får du tips om bra böcker? 

36. Laser ni några bra böcker i skolan? 

37. Har ni några bra böcker hemma? 

38. Brukade någon läsa högt för dig när du var liten? 

39. Brukar dina föräldrar läsa böcker? 

40. Hur ofta går du till biblioteket? 

4 1. På vilka bibliotek lånar du? 
(skol-, filial-, huvud-, specialbibliotek, bokbuss ...) 

42. Vad tycker du om urvalet på ditt bibliotek? 



43. Hur ofta lånar du? 

44. Finns de böcker som intresserar dig på ungdoms- eller på vuxenavdelningen? 

45. Om du skulle utforma en avdelning som vänder sig till ungdomar och unga vuxna, 
på biblioteket, vad skulle du köpa in for olika typer av böcker? 

46. Vad brukar du göra på biblioteket? 

47. Berätta om vad du vet att man kan göra på ett bibliotek? 



Bilaga 2: Enkat till unadomar om lasvanor 

Jag studerar pa Bibliotekshögskolan i Bods och ska skriva en uppsats om vad ungdomar i 
dag vill Iasa om, för att se om bibliotekens bokinkUp motsvarar dessa intresseomraden. 
Skulle darför vara tacksam om du kan hjalpa mig att svara p& nedanstaende fragor. 
Om flera svarsaltemativ passar, kan du placera dem i nummerordning. 

2. Tjej 
Kille 

3. Var i Stockholm bor du? 

4. Vilket program laser du? 

5. Nar du laser p4 fritiden, vad laser du oftast? 
Romaner 
Fackböcker 
Serier 
Lyrik 
Tidningar 
Tidskrifter 
Annat Vad i sa fall? ................................................................................... 

6. Vad ar det i den har lasningen du tycker ilr bra? 

7. Tycker du om att Iilsa? 

8. Hur ofta laser du en bok p4 fritiden? 
En i veckan 
En varannan vecka 
En i manaden 
En varannan manad 
Off are Hur ofta? ............................................................................. 
Farre Hur ofta? ............................................................................. 

9. Vad vill du helst lilsa om? Berätta gama varför du ar intresserad av just det. 



10. Hur tycker du en bra bok ska vara? 

11. Rakna upp tre böcker som du tyckt mycket om. 
Ange helst bilde författare och titel. 

12. Vilken ar den basta bok du last? 

13. Vad var det som gjorde att den var s! bra? 

14. Hur fick du höra talas om den? 
Tips av kompis 
Tips av syskon 
Tips av förälder 
Tips av larare 
Tips av bibliotekarie 
Bokrecension 
P& annat sätt Hur i 4 fall? ...................................................................... 

15. Har du nagon / ndgra favoritförfattare som du brukar Bterkomma till? Vilken /vilka? 

16. Vad ar det som gör hans / hennes böcker s4 bra? 



17. Hur valjer du ut böcker nar du Iiiser? 
Omslag 
Baksidetext 
Laser lite i boken 
Tips av kompis 
Tips av syskon 
Tips av föralder 
Tips av larare 
Tips av bibliotekarie 
Bokrecensioner 
P4 annat sätt ......................................................................... 1 Hur i 4 fall? 

18. Nar du vill Iasa en bok, hur far du tag p4 den? 
Köper 
Lgnar av kompis 
LAnar av syskon 
LBnar av förälder 
LAnar av larare 
Lgnar p4 bibliotek 
P4 annat sätt ......................................................................... 1 Hur i .s4 fall? 

19. Hur far du tips om bra böcker? 
Tips av kompis 
Tips av syskon 
Tips av Israre 
Tips av bibliotekarie 
Bokrecensioner 
P4 annat satt El .Hur i sa fall? ........................................................................ 

20. Laser ni nAgra bra btlcker i skolan? Ge gama nagra exempel. 

21. Brukade nagon Iasa högt för dig nar du var liten? 
Ja 

22. Brukar nagon av dina föraldrar Iiisa? 

Nej Ja B 
23. Hur ofta gAr du till kommunbiblioteket? 

Va j e  dag 
En gang i veckan 
Varannan vecka 
En gang i manaden 
Varannan manad 
Off are ...................................................................... 

...................................................................... 
Hur ofta i sil fall? 

Mer sällan Hur ofta i d fall? 

24. Hur ofta gar du till skolbiblioteket? 
Va j e  dag 
En gang i veckan 
Varannan vecka 
En gdng i minaden 
Varannan manad 
Off are Hur ofta i 4 fall? ..................................................................... 
Mer sällan Hur offa i d fall? ..................................................................... 



25. P4 vilka bibliotek lanar du? 
S&olbiblioteket 
Huvudbiblioteket vid Odenplan 
Filialbibliotek ............................................................ W Vilket l vilka? 
Annat bibliotek Vilket l vilka? ............................................................ 

26. Saknar du nagra böcker pa ditt kommunbibliotek? 
Vilka böcker / vilken typ av böcker i d fall? 

27. Hur ofta IHnar du? 
En gHng i veckan 
Varannan vecka 
En gang i manaden 
Varannan manad 
Oftare 
Mer sallan 

................................................................... Hur ofta i sd fall? 
Hur ofta i sil fall? ...................................... .. ........................... 

28. Om du inte brukar lana pil bibliotek, av vilken anledning gUr du inte det? 

29. Finns de böcker som intresserar dig p4 ungdoms- eller pil vuxenavdelningen? 
Ungdomsavdelningen 
Vuxenavdelningen 
Bade p4 ungdoms- och vuxenavdelningen 

30. Om du skulle utforma en avdelning som vander sig till ungdomar och unga vuxna, p4 
biblioteket, vad skulle du kopa in för olika typer av böcket? 

31. Tror du att fler ungdomar skulle g4 till biblioteket om det fanns en avdelning som i högre 
grad an i dag vande sig till ungdoman 

Tack for din medverkan! 



Bilaga 3 : 

1 /2d 
1 /2m 
1/3m 
114m 
116m 
1 12v 
l /m 
l /v 
l gl2m 
1 g/3m 
l g/6m 
l g/2v 
l gl2-3v 
l g/m 
l g/v 
l glår 
2-4gIår 
Baksid 
Bibliot 
Bokrec 

5 

Både och 
Djurvård 
Ej sva 
Ej svar 
Ekonomi 
Facklitt 
Filialbiblio 
Författ 
Förald 
Ha&ko 
Huvudbiblio 
Individu 
Kompi 
Llbibliotek 
Llföralder 
Llkompi 
Lllärare 
Llsyskon 
L. i bok 
Natur 
Nä.al 
Omsla 
Perio 
Samhall 

Förkortningslista till diagrammen 

1 bok varannan dag 
1 bok varannan månad 
1 bok var tredje månad 
1 bok var fjärde månad 
1 bok var sjatte månad 
1 bok varannan vecka 
1 bok i månaden 
1 bok i veckan 
1 gång varannan månad 
1 gång var tredje månad 
1 gång var sjatte månad 
1 gång varannan vecka 
1 gång varannan till var tredje vecka 
1 gång i månaden 
1 gång i veckan 
1 gång om året 
2 till 4 gånger om året 
Baksidetext 
Bibliotekarie 
Bokrecensioner 
Både ungdoms- och vuxenavdelningen 
Djurvårdarlinjen/djurvård utanför animalieproduktion 
Ej svarat 
Ej svarat 
Ekonomisk linje 
Facklitteratur 
Filialbibliotek 
Författarnamn 
Förälder 
Handels- och kontorslinjen 
Huvudbiblioteket 
Individuella programmet 
Kompis 
Lånar på bibliotek 
Lånar av förälder 
Lånar av kompis 
Lånar av lärare 
Lånar av syskon 
Laser lite i boken 
Naturvetenskaplig linje 
Nästan aldrig 
Omslag 
Periodvis 
Samhallsvetenskaplig linje 



Skolbiblio 
Sysko 
Teknisk 
Ungd.avd. 
V.skol 
Vux.avd. 
Vård 
åk9 

Skolbiblioteket , 
Syskon 
Teknisk linjekemisk gren 
Ungdomsavdelningen 
Vid skoluppgifi 
Vuxenavdelningen 
Vårdlinjen 
årskurs 9 



Bilaga 4: Omtyckta böcker 

Vuxenlitteratur Totalt Flickor Pojkar 

JRR Tolkien Sagan om ringen 18 
Jean M. Auel Grottbjornens folk 6 
Jean M. Auel Hästarnas dal 6 
Per-Anders Fogelström Mina drömmars stad 5 
Jean M. Auel Mammutjägarna 4 
Jean M .  Auel Stäppvandringen 4 
Jan Guillou Ondskan 4 
David Eddings The hidden city 3 
David Eddings Sagan om Belgarion 3 
David Eddings Sagan om Mallorea 3 
Anne Rice En vampyrs bekannelser 3 
Virginia Andrews Blomblad for vinden 2 
Virginia Andrews Lustgården 2 
Virginia Andrews Skuggor i skogen 2 
Virginia Andrews Tornbadden 2 
Virginia Andrews Vindsträdgården 2 
Frans G. Bengtsson Röde orm 2 
Marianne Fredriksson Syndafloden 2 
Jonas Gardell Passionsspelet 2 
Jan Guillou Coq Rouge 2 
Stephen King Knackarna 2 
Dean R. Koontz Phantoms 2 
George Lucas Star wars (Sv. Stjärnornas krig) 2 
John Lutz Ensam ung kvinna söker 2 
Deborah Spungen Inte som andra döttrar 2 
Douglas Adams Liftarens guide till galaxen 1 
Douglas Adams Tedags för dystra sjalar 1 
Virginia Andrews Flickankån himlen 1 
Jerzy Andrzewski Kain och Abe1 1 
Isaac Asimov Stiftelsen och tiden 1 
Richard Bach Illusioner 1 
Richard Bach Måsen, berättelsen om Jonathan Seagull 1 
Barbara Bickrnore Under månens skära 1 
Michael Blake Dansar med vargar 1 
Karin Boye Kris 1 
Sandra Brown Odets avbild 1 
Stephen R. Donaldson Krönikorna om Thomas Covenant, 
den klentrogne / D .  1 Furst Nids forbannelse 1 
Fjodor Dostojevskij Brott och straff 1 
Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes 1 
Fannie Flagg Stekta grona tomaterpå Whistle Stop Café 1 
Ken Follet Maktens skördar 1 



Ken Follet Stormarnas tid 
Marianne Fredriksson Samtliga romaner 
Pauline Gedge Solens dotter 
William Gibson Neuromancer 
H.B. Gilmour Farlig förbindelse 
Gail Godwin Under ytan 
William Golding Flugornas herre 
Sergeanne Golon "Angélique-serien" 
John Grisham The Client (Sv. Klienten) 
John Grisharn The Firm (Sv. Firman) 
John Grisharn The Pelicanbrief (Sv. Pelikanfallet) 
Winston Groom Forrest Gump 
Jan Guillou Samtliga romaner 
Alex Haley Rotter 
Thomas Harris Nar lammen tystnar 
Homeros Iliaden 
Homeros Odysseén 
Victor Hugo Ringaren i Notre-Dame 
John J .  Irwing En bön för Owen Meany 
Robert Jordan Sagan om drakens återkomst 
Franz Kafka Slottet 
William Katz Mardrömmen 
Stephen King Carrie 
Stephen King Cujo 
Stephen King Lida 
Stephen King Mardrömmar 
Stephen King Pestens tid 
Dean R. Koontz Frumlingar 
Dean R. Koontz Watchers (Sv. Väktare) 
Gordon Koman Filmfeber 
Judith Krantz Mistrals dotter 
Gaston Leroux Fantomen på operan 
Jack London SkrietJi.ån vildmarken 
Ulf Lundell Saknaden 
Richard McGill Sidendynastin 1-2 
Gloria Murphy Flickan på vinden 
Alexandra Ripley Scarlett 
Margit Sandemo Sagan onz isfolket 
Linda Grey Sexton Det sägs att en stjarna faller 
Tom Sharpe Bestsellern 
Tom Sharpe Examen i den högre skolan 
Sjöwall-Wahlöö Flera av romanerna 
Danielle Steel Drömmar 
Danielle Steel Hjärtat slår 
Danielle Steel Juveler 
Danielle Steel Pappa 
Jolm Steinbeck The pearl 
Whitley Strieber Varulvarna 



Olov Svedelid Flera titlar 
Olov Svedelid "Roland Hassel-thrillers" 
Göran Tunström Okenbrevet 
Leon Uris Exodus 
Alice Walker Omskmelsen 
Alice Walker Purpurfärgen 
Alice Walker Det svarta arvet 
Charles Webb The graduate 
Colin Wilcox Det tredje of iet  
Kathleen Winsor Alltid Amber 
Banana Yoshimoto Kök 

Facklitteratur 

Betty Mahmoody Inte utan min dotter 
Francesca Aberoni Förälskelse och kärlek 
Virginia Lee Barnes & Janice Boddy Aman, 
en somalisk kvinnas berättelse 
Caroline Cossey Mitt liv, den gripande berättelsen av 
en kvinna som föddes som man 
Peter Englund Poltava 
James Herriot Mellan himmel och jord 
Jeanette Lindblad En tillräckligt vacker dag för att dö 
Herman Lindqvist Historien om Sverige 
Staffan Skott Liken i garderoben, vänsterpartiets 
(Sveriges kommunistiska parti) för$utna 191 7-1 989 
Clifford Stoll En hacker i systemet 

Ungdomslitteratur 

Mats Wahl Vinterviken 
Jostein Gaarder Sofies värld 
Peter Pohl Janne min vän 
JRR Tolkien Bilbo, en hobbits äventyr 
Anonym författare Go ask Alice (Sv. Fråga bara Alice) 
Aidan Chambers Dansa på min grav 
Susan E. Hinton Outsiders 
Anders Jacobsson och Sören Olsson Bertböckerna 
Michelle Magorian Hemlängtan 
Peter Pohl Alltid den där Anette 
Peter Pohl Jag saknar dig, jag saknar dig! 
Peter Pohl Kan ingen hjälpa Anette 
James Aldrige Den underbara vildhästen 
Alexandre Dumas Greven av Monte-Cristo 
Alexandre Dumas De tre musketörerna 
Jostein Gaarder Spelkortsmysteriet 



Maria Gripe Agnes Cecilia, en sällsam historia 
Maria Gripe Tordyveln Jyger i skymningen 
Torill T. Hauger Rödskinnens land 
Kurt Held Giuseppe och Maria 
Vigdis Hjort Jörgen + Anne ar sant 
Tove Jansson Mumintrollet 
Rudyard Kipling Djungelbo ken 
Michelle Magorian Godnatt Mister Tom 
Michelle Magorian En liten karlekssång 
Mikael Niemi Kyrkdjavulen 
Per Nilsson Korpens sång 
Mary O'Hara "serien om Flicka" (Hästböcker) 
Peter Pohl Regnbågen har bara åtta färger 
Olov Svedelid Slottet brinner 
Mildred D. Taylor Bryt inte ringen 
Lisa Tetzner Sotarpojken 1-2 
Geoffrey Trease Bud till kejsaren 
Monica Zak Pumans dotter 

Oidentifierade titlar 

June Barraclough Rocks nest 
December 1944 
I mörkrets skugga 
Norr onz detektivbyrån 
Vibeke Olsson "en serie" 
Det röda rummet 



Bilaga 5: "Den basta bok jag last" 

Vuxenlitteratur 

JRR Tolkien Sagan om ringen 
John Lutz Ensam ung kvinna söker 
Douglas Adams Liftarens guide till galaxen 
Douglas Adams Tedags för dystra själar 
Virginia Andrews Flickanfiån himlen 
Jean M .  Auel Grottbjörnens folk 
Jean M .  Auel Hästarnas dal 
Richard Bach Måsen, berättelsen om Jonathan Seagull 
Sandra Brown Odets avbild 
David Eddings Sagan om Belgarion 
Per-Anders Fogelström Mina drömmars stad 
Pauline Gedge Solens dotter 
Sergeanne Golon "Angélique-serien" 
*Jascha Golowanjuk Jag minns min blåa Donau 
Jan Guillou Ondskan 
*Jack Higgins Rävens natt 
Stephen King Jurtjyrkogården 
Stephen King Mardrömmar 
*Marti Leimbach Kärlekens val 
Ulf Lundell Saknaden 
*Nancy Price Sova hosfienden 
Anne Rice En vampyrs be&nnelsev 
Margaret Sandemo Sagan om isfolket 
Linda Gray Sexton Det sägs att en stjärna faller 
Sjöwall-Wahlöö Flera av romanerna 
Deborah Spungen Inte som andra döttrar 
Danielle Steel Hjärtat slår 
Danielle Steel Pappa 
Mildred D. Taylor Bryt inte ringen 
Barbara Taylor-Bradford Flera av romanerna 
Banana Yoshimoto Kök 

Totalt Flickor Pojkar 

Facklitteratur 

Betty Mahmoody Inte utan min dotter 2 2 
Virginia Lee Barnes & Janice Boddy Aman, en somalisk 
kvinnas bekännelser 1 1 
Peter Englund Poltava 1 l 



Ungdomslitteratur 

Mats Wahl Vinterviken 5 
Michelle Magorian Hemlängtan 2 
*Joy Cowley Pojken och den vita sköldpaddan 1 
Alexandre Dumas Greven av Monte-Cristo 1 
Alexandre Dumas De tre musketörerna 1 
Jostein Gaarder SoJies värld 1 
Michael Harmas Barnenfr.ånfi.amtiden 1 
*Monica Hughes Hemligheten på vinden 1 
Anders Jacobsson och Sören Olsson Någon av Bert- 
böckerna 1 
*Toeckey Jones Färgen på din hud 1 
*Barbro Lindgren Loranga, Masarin och Dartanjang 1 
*Michelle Magorian Godnatt Mister Tom 1 
Mikael Niemi Kyrkdjavulen 1 
Mary O'Hara Någon i "serien om Flicka" (Hästböcker) 1 
Peter Pohl Jag saknar dig, jag saknar dig! 1 
Peter Pohl Regnbågen har bara åtta färger 1 
Lisa Tetzner Sotarpojken 1-2 1 
* Jules Verne En världsomsegling under havet 1 

Oidentifierade titlar 

Hämnden 
Det röda rummet 
Den siste mannen 

* = Titlar som ej finns med i förteckningen över "omtyckta böcker" 



Bilaga 6: Favoritförfattare 

Totalt Flickor Pojkar 

Stephen King 
Dean R. Koontz 
JRR Tolkien 
Jan Guiplou 
Jean Mi Auel 
David Eddings 
Danielle Steel 
Olov dedelid 
Douglas Adams 
Virginia Andrews 
Agatha Christie 
Per-Anders Fogelström 
f aria de Fredriksson 
Jonas Gardell 
Tove g ah is son 
Ulf Lundell 
Peter ~ O h i  
Sidney Pheldon 
James qldrige 
Jerzy Andrzewski 
Evelyn knthony 
Isaac ~ k i m o v  
g ar bard Bickrnore 
B..+ Cartland 
Catherine Cookson 
Tage Danielsson 
Jude Deveraux 
Stephen R. Donaldson 
Fjodor Dostojevskij 
Sir Arthur Conan Doyle 
Alexandre Dumas 
Gustav Fröding 
Jostein Gaarder 
William Gibson 
John Grisham 
Michael Harmas 
Sven Hassel 
Susan E. Hinton 
Franz Kafka 
Carolyn Keene 
Rudyard Kipling 
Selma Lagerlöf 



Herman Lindqvist 
H.P. Lovecraft 
George Lucas 
Michelle Magorian 
Guy de Maupassant 
Ed McBain 
Vibeke Olsson 
Margit Sandemo 
John Rolson Saul 
Birger Sjöberg 
Sjöwall- Wahlöö 
Erik Johan Stagnelius 
Barbara Taylor-Bradford 
Leo Tolstoj 
Alice Walker 
Jules Verne 
Lars Widding 



bib l io t~~kshö~s! r~~ I~~  

Högskolad i Borås är en nationell högskola. Studenter kom- Bibliorekshögskolan h u  funnits i B~wjs sedan 1972. 

av ferm institutioner och utbildningsprogram och kurser ges specjahögskola för bibliotekarier, n ~ n i  genom universite- 

pedagogik samt data och ekonomi. ningar inrättats aven p.& andra universitet. 
Högskolans lokaler ligger mitt i centrala Borås. 

inom områdena bibliotek och infonnation, textil, teknik, tens och högskolornas nya frihet har 'sibliotekarieutbild- 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 

Forskning och utvecklingsarbete är en expanderande - och infom~ationsveten- 
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